ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН

П Р О Т О К О Л
№ 36
Днес 30.04.2015 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства Цветан
Ангелов Николов по уважителни причини.
На заседанието присъстваха Кметски наместници на селата Репляна,
Търговище, Средогрив и Върбово.
Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред.
Няма предложения за изменение на дневния ред.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги през 2016 год.
2.Предложение за определяне на отдели от общински горски фонд за
отдаване за ползване чрез публичен търг
3.Предложение за продажба на общински имот по регулационния план на
с.Горни Лом – планоснимачен № 901 кв.21
4.Предложение за продажба на общински имот по регулационния план на
с.Горни Лом – планоснимачен № 902 кв.21
5.Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на общински имот ПИ № 321006, находящ се в
землището на с.Горни Лом
6.Предложение за отмяна възстановяване на имот 000368 в землището на
с.Репляна на наследници на Георги Еленков Гмитрин – б.ж. на с.Репляна
7.Разни
Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен план за
развитие на социалните услуги през 2016 год. - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението за приемане на
Годишния план за развитие на социалните услуги през 2016 год., като подчерта, че с
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разкриването на новите социални услуги се осигуряват и нови работни места в
общината.
По предложението няма дебати.
Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева
Георгиева прочете становище с предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 478
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, чл.19 ал.2 и ал.3 от Закона
за социално подпомагане и чл.36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане /ППЗСП/ Общинският съвет Община Чупрене приема Годишен
план за развитие на социалните услуги през 2016 г. в изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Чупрене.

Т.2 от дневния ред: Предложение за определяне на отдели от общински
горски фонд за отдаване за ползване чрез публичен търг - вносител г-н Ваньо Костин –
Кмет на Община Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Георги Викторов Георгиев
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 479
1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1 от
ЗГ Об Съвет определя тарифите на корен за добив на прогнозно количество дървесина
по отдели,както следва:
Отдел 83 „д”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
Трупи за бичене
ОЗМ
Дребна
Дърва/пл.м3/

79 м3
31 м3
1 м3
23 м3

60 лв.
36 лв.
35 лв.
35 лв.

Цените са без ДДС.
Отдел 84 „з”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/

261 м3
84 м3
17 м3
3 м3
30 м3

60 лв.
36 лв.
35 лв.
35 лв.
35 лв.

Цените са без ДДС.
Отдел 85 „м”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/

102 м3
33 м3
2 м3
2 м3
27 м3

60 лв.
36 лв.
35 лв.
35 лв.
35 лв.

Цените са без ДДС.
2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ
Об съвет определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен
за прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва:
Отдел 83„д” - 6696.00 лв.
Отдел 84„з” - 20434.00 лв.
Отдел 85„м” - 8393.00 лв.
Цените са без ДДС.

3

3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ .
4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.

Т.3 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот по
регулационния план на с.Горни Лом – планоснимачен № 901 кв.21 - вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Георги Викторов Георгиев
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 480
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на частна общинска собственост:
Имот с планоснимачен № 901 /деветстотин и едно/, квартал 21 /двадесет и
едно/ с площ от 181,4 /сто осемдесет и един цяло и четири десети/ кв.м. , по
регулационния плана на с.Горни Лом, актуван с АОС 473, с начална тръжна цена 450
лв.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.
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Т.4 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот по
регулационния план на с.Горни Лом – планоснимачен № 902 кв.21 - вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
По предложението няма дебати.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Георги Викторов Георгиев
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 481
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост Общинският
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на частна общинска собственост:
Имот с планоснимачен № 902 /деветстотин и две/, квартал 21 /двадесет и
едно/ с площ от 172,2 /сто осемдесет и две цяло и две десети/ кв.м., по регулационния
план на с.Горни Лом, актуван с АОС 474, с начална тръжна цена 450 лв.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.
Т.5 от дневния ред: Предложение за определяне на нова начална цена за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот ПИ № 321006,
находящ се в землището на с.Горни Лом - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
На обявения търг за продажба на имота не се е явил кандидат, което води до
промяна в началната тръжна цена на имота, заяви г-н Костин.
По предложението няма дебати.

5

Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Георги Викторов Георгиев
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 482
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.105, ал.13 от Наредбата за реда за придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет
определя нова начална цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на частна
общинска собственост – ПИ № 321006 – ливада десета категория в землището на село
Горни Лом, местност „Миджур” с площ на имота от 25,080 дка., актуван с АОС 559 начална тръжна цена – 16000 лв.
Съгласно чл.45, ал.1 и ал.3 от Закона за добавена стойност сделката е
освободена.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.
Т.6 от дневния ред: Предложение за отмяна възстановяване на имот 000368
в землището на с.Репляна на наследници на Георги Еленков Гмитрин – б.ж. на
с.Репляна - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Поради допусната явна фактическа грешка се налага да бъде отменено
възстановяването само на имот 000368 от Решение № 369 от 12.06.2014 год. на
Общински съвет Чупрене, находящ се в землището на с.Репляна, на наследниците на
Георги Еленков Гмитрин – б.ж. на с.Репляна, тъй като той се
използва за публични
цели – футболно игрище.
По предложението няма дебати.
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Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Антонина Алексиева Георгиева
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Георги Викторов Георгиев
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Милчо Иванов Михайлов
„ЗА”
Младен Любенов Младенов
„ЗА”
Роза Симеонова Тодорова
„ЗА”
Станимир Ангелов Дафинкичов
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ОТСЪСТВА”
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
РЕШЕНИЕ № 483
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, поради допусната явна фактическа
грешка, Общинският съвет ОТМЕНЯ възстановяването на имот 000368 в землището на
с.Репляна, на наследници на Георги Еленков Гмитрин б.ж. на с.Репляна, взето с
Решение № 369 от 12.06.2014 год. на заседание на Общински съвет Чупрене, поради
невъзможност за възстановяване – имота се използва от Община Чупрене за публична
дейност /футболно игрище/ и предлага на ОСЗ Белоградчик да подготви ново искане за
възстановяване с друг имот.
Т.7 от дневния ред: Разни
Питания към Кмета на общината направиха общинските съветници:
-Георги Викторов – за заплащане на „такса куче”;
-Антонина Георгиева – за поддържане на чистотата и опазване на
градинката срещу бл.2 в Чупрене от овци и кози на роми от махалата;
-Мая Йолкичова – за асфалтиране на пътя до горния край на село Чупрене.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.45 ч.

ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС : /п/
/ Б. Станков /
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