ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
ПРОТОКОЛ
№ 18
Днес 31.05.2017 година от 9:30 часа в заседателната зала на Община Чупрене
се проведе заседание на общински съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 10 съветника. Отсъства г–жа Мария Тодорова.
На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом,
Средогрив, , Кметски наместники на село Протопопинци и служители на общинска
администрация.
Господин Станков представи проект на дневен ред:
Промени по така представения дневен ред няма.
Гласували 10 съветника:
„ЗА”
- 10 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” – 0 гласа
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Предложение за приемане на План за работа на Общинския съвет за второ
полугодие на 2017 год.
2.Предложение за избор на представител на Общински съвет Чупрене за
Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение
„Света Петка” АД гр.Видин на 05.06.2017 год.
3.Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги през 2018 год., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Чупрене
4.Предложение за актуализация на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Чупрене
5. Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на
средствата от Европейския съюз за 2016 год.
6. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Ангел Иванов Аврамов б.ж. на с.
Върбово
7. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собственост на наследници на Кирил Ангелов Маричов б.ж. на с.
Репляна
8. Предложение за продажба на общински имот ПИ № 020016 землище
с.Долни Лом.
9. Предложение за продажба на общински имот ПИ № 090004 землище
с.Репляна
10. Предложение за продажба на пакет общински имоти землище
с.Протопопинци
11. Предложение за продажба на общински имот пл. № 222 кв.19 по
регулационния план на с.Чупрене
12. Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програма за
трансгранично сътрудничество България – Румъния с проект “Common flood and flood
sequel biohazard pollution prevention strategy and measures” (“Обща стратегия и
мерки за предотвратяване на замърсяването от бедствия и наводнения”)
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13. Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програма за
трансгранично сътрудничество България – Румъния с проект “Green activities for
promotion of cultural and natural heritage in the region Calafat – Chuprene („Зелени
дейности за популяризиране на културното и природно наследство в региона Калафат –
Чупрене”)
14. Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програма за
трансгранично сътрудничество България – Румъния с проект “Flood Prevention for the
Municipalities of Chuprene and Plenitsa” ("Превенция на наводненията за общините
Чупрене и Пленица")
15. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ –
общинска собственост – лек автомобил „ВАЗ 21102”
16. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ –
общинска собственост – товарен автомобил „ГАЗ 53”
17. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ –
общинска собственост – товарен автомобил „ГАЗ 53А”
18. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ –
общинска собственост – специален автомобил „ИФА Л 60” за снегопочистване.
19. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ –
общинска собственост – лек автомобил „РЕНО РАПИД”
20. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ –
общинска собственост – лек автомобил „УАЗ 452 В”
21. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ –
общинска собственост – лек автомобил „ХОНДА СИВИК”
22. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ –
общинска собственост – хидравличен кран
23. Предложение за откриване на процедура за продажба на движима вещ –
общинска собственост – мотоциклет
24. Отговор на възражение, направено от ПГ на ПП ГЕРБ в Общински съвет
Чупрене, Вх.№ 71/19.04.2017 год., против Решение № 188, взето с Протокол № 17 от
12.04.2017 год.
25. Разни
РЕШЕНИЯ:
1.дневен ред: Предложение за приемане на План за работа на Общинския
съвет за второ полугодие на 2017 год – вносител Богомил Станков – Председател на
Общински съвет Чупрене.
Въпроси няма.
Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ прочете председателя Иван
Луков.
Гласували 10 съветника:
„ЗА”
- 10 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” – 0 гласа
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 199
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет приема План за
работа на Общински съвет Чупрене за второ полугодие на 2017 год.
2.дневен ред: Предложение за избор на представител на Общински съвет
Чупрене за Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно
лечение „Света Петка” АД гр.Видин на 05.06.2017 год.– вносител Богомил Станков –
Председател на Общински съвет Чупрене.
Няма дебати.
Становище на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете Председателя
Людмила Борисова.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 200
На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от ТЗ
Общинският съвет Чупрене избира за представител на Община Чупрене в Общото
събрание на акционерите на МБАЛ „Света Петка" АД град Видин, БОГОМИЛ
ДАНЧОВ СТАНКОВ – Председател на Общински съвет, като по предложения дневен
ред да гласува, защитавайки правата и интересите на акционера Община Чупрене.
МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да избере свой
представител, к о й т о да участва и представлява общината в Общото събрание на
акционерите на дружеството.
3.дневен ред: Предложение за приемане на Годишен план за развитие на
социалните услуги през 2018 год., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги в Община Чупрене – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
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Господин Костин представи своето предложение.
Г-н Георги Георгиев направи питане за възрастен човек, жител на с. Горни
Лом и възможността да бъде включен в програма за обслужване от личен асистент.
Отговор на г-н Костин – проекта е със срок до м. 08.2017 год. и лицето няма
подадена молба в срока за извършване на оценките и класирането.
Няма други питания.
Становище прочете Людмила Борисова - Председател на Комисията по
здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и
вероизповедание.
Гласували 10 съветника:
„ЗА”
- 10 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” – 0 гласа
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 201
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 2018 г. в изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Чупрене.

4.дневен ред: Предложение за актуализация на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Чупрене – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи внесеното предложение, като подчерта, че
таксите за издаване на един и същ документ трябва да бъдат еднакви, независимо от
това кой иска неговото издаване.
Г-н Анжело Добричов се интересува дали този вид такса е 10 лв. и в други
общини, и ако е така, то и при нас да бъде 10 лв. такса за извършената услуга.
Други питания няма.
Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика прочете Мая Йолкичова.
Гласували 10 съветника:
„ЗА”
- 10 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” – 0 гласа
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 202
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местни
данъци и такси, Общинският съвет изменя т.31 на чл.58 от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Чупрене, като числото „200” заменя с числото „10”:
„31. /нова Решение № 167, Протокол № 14 от 07.02.2013 год., доп. Решение
№ 388 т.2 от 06.10.2014 год./ - Цена за издаване на Удостоверение за предоставяне
информация на Частен съдебен изпълнител и Държавен съдебен изпълнител
- 10.00 лв.
5.дневен ред: Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на
бюджета и на средствата от Европейския съюз за 2016 год. – вносител Ваньо Костин –
Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение и подробно разясни отчета
за изпълнение на бюджета на общината за 2016 год., по приходната и разходната му
част, както и отчета по Оперативните програми и Отчета за състоянието на общинския
дълг.
Въпроси, свързани с местните приходи на общината зададоха:
-г-жа Велислава Вълчинова – за размера на такса „Куче” и за изплащането
на „белите петна” от общината;
-г-н Илиян Тонин – за липса на такси за „Пазари и тържища „ в Наредбата
на чл.9 от ЗМДТ
Отговори г-н Костин :
-Такса „ Куче” е в размер на 5 лв., като такава е събирана само от
регистрираните домашни кучета по населени маста, а за така наречените „бели петна”
вече няма давностен срок за получаване на парите, стига да се представени
необходимите документи от лицата;
-в Наредбата за местни такси и цени на услуги е определена такса
„тротоарно право”, която се събира редовно, а такса за ползване на сергии не е
определена, тъй като с въвеждането на такава такса е възможно да се преустанови
практиката на търговците, предлагащи битови вещи, да посещават нашите села и по
такъв начин населението на общината ще бъде лишено от възможността да се снабди с
най-необходимите битови стоки, поради простата причина, че на територията на
общината липсват такива в търговската мрежа.
Няма други въпроси.
Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика прочете Мая Йолкичова.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 203
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140 от Закона за
публичните финанси Общинският съвет:
1.Приема Отчета за изпълнение на бюджета на Община Чупрене и Отчета
на средствата от Европейския съюз за 2016 год.
2.Одобрява разходите за представителни цели за 2016 год. на:
- Кмета на Община Чупрене в размер на 12 028 лв.
- на Председателя на Общинският съвет в размер на 312 лв.
ІІ. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за
общинския дълг, Общинският съвет приема годишния отчет за състоянието на
общинския дълг за 2016 год.
ІІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.4 от
Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет одобрява командировките:
1.На Кмета на общината за 2016 год. в размер на 1722 лв.
2.На Председателя на Общинския съвет за 2016 год. в размер на 522 лв
6. дневен ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Ангел Иванов
Аврамов б.ж. на с. Върбово – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение.
Няма питания по внесения материал.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 204
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-193/10.04.2017 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на
Ангел Иванов Аврамов – с. Върбово, описани в Решение № 01/11.02.1993 г. по чл. 18 ж,
ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1826/16.03.1992 г., за землището на с. Върбово, общ.
Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
ливада
1,500
Дражин брег
И дава съгласие да бъде възстановена в следният имот в землището на с.
Върбово:
Имот № 231001
7. дневен ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Кирил Ангелов
Маричов б.ж. на с. Репляна – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение
Няма питане по внесения материал.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 205
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-192/10.04.2017 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на
Кирил Ангелов Маричов – с. Репляна, описани в Решение № 05/25.01.1999 г. по чл. 18
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0807/12.02.1992 г., за землището на с. Репляна,
общ. Чупрене.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НТП
нива
нива
нива
ливада
ливада
ливада
ливада
нива

Площ/дка
2,000
2,000
1,100
1,800
3,000
2,000
1,000
1,000

Местност
Мартинчичов брег
Осое
Търговска ливада
Реплянка
Осое
Пантале
Шиничарица
Реплянка

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с.
Репляна:
Имоти № 095030, 095025, 095026, 095027, 095028, 095029, 089018, 089017.

8. дневен ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 020016
землище с.Долни Лом.– вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение
По предварително раздадения материал няма дебати.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 8 гласа „ЗА”
2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

РЕШЕНИЕ № 206
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:
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ПИ № 020016 /двадесет хиляди и шестнадесет/ представляващ – НИВА ОСМА категория в землището на село Долни Лом, местност „МОНИНА ЛИВАДА” с
площ на имота от 3.079 дка. /три декара седемдесет и девет кв. м./, актуван с АОС 1051,
с начална тръжна цена 800.00 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.

9. дневен ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 090004
землище с.Репляна– вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение
По раздадения материал няма въпроси.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ПРОТИВ”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 6 гласа „ЗА”
1 глас „ПРОТИВ”
3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
РЕШЕНИЕ № 207
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:
ПИ № 090004 /деветдесет хиляди и четири/ представляващ – ЛИВАДА СЕДМА категория в землището на село Репляна, местност „ГОРНА ЧЕШМА” с площ
на имота от 5.540 дка. /пет декара петстотин и четиридесет кв. м./, актуван с АОС 1052,
с начална тръжна цена 5 500.00 лв.
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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.
10. дневен ред: Предложение за продажба на пакет общински имоти
землище с.Протопопинци – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение и каза, че има проявен
инвеститорски интерес за строеж на фабрика за пелети.
Няма въпроси.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 7 гласа „ЗА”
3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

РЕШЕНИЕ № 208
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:
ПИ № 024007 /двадесет и четири хиляди и седем/ представляващ – ЛИВАДА
- ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с
площ на имота от 3.803 дка. /три декара осемстотин и три кв. м./, актуван с АОС 823, с
начална тръжна цена 2700.00 лв.
ПИ № 024008 /двадесет и четири хиляди и осем/ представляващ – ЛИВАДА ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ
на имота от 8.354 дка. /осем декара триста петдесет и четири кв. м./, актуван с АОС 824,
с начална тръжна цена 5950.00 лв.
10

ПИ № 024009 /двадесет и четири хиляди и девет/ представляващ – ЛИВАДА ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ
на имота от 7.122 дка. /седем декара сто двадесет и два кв. м./, актуван с АОС 825, с
начална тръжна цена 5050.00 лв.
ПИ № 024010 /двадесет и четири хиляди и десет/ представляващ – ЛИВАДА ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност „АСАНИЦА” с площ
на имота от 4.622 дка. /четири декара шестстотин двадесет и два кв. м./, актуван с АОС
826, с начална тръжна цена 3300.00 лв.
ПИ № 024012 /двадесет и четири хиляди и дванадесет/ представляващ –
ЛИВАДА - ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност
„АСАНИЦА” с площ на имота от 4.196 дка. /четири декара сто деветдесет и шест кв.
м./, актуван с АОС 827, с начална тръжна цена 3000.00 лв.
ПИ № 024013 /двадесет и четири хиляди и тринадесет/ представляващ –
ЛИВАДА - ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност
„АСАНИЦА” с площ на имота от 4.731 дка. /четири декара седемстотин тридесет и
един кв. м./, актуван с АОС 828, с начална тръжна цена 3400.00 лв.
ПИ № 024014 /двадесет и четири хиляди и четиринадесет/ представляващ –
ЛИВАДА - ДЕВЕТА категория в землището на село Протопопинци, местност
„АСАНИЦА” с площ на имота от 8.972 дка. /осем декара деветстотин седемдесет и два
кв. м./, актуван с АОС 829, с начална тръжна цена 6400.00 лв.
Обща начална тръжна цена 29800.00 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.
11. дневен ред: Предложение за продажба на общински имот пл. № 222
кв.19 по регулационния план на с.Чупрене – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
Господин Костин представи своето предложение
По раздадения материал няма въпроси.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова.
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
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Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 7 гласа „ЗА”
3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
РЕШЕНИЕ № 209
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 № 222 /двеста двадесет и две/, квартал 19
/деветнадесет/, с площ от 0.750 дка. /седемстотин и петдесет кв. м./, по регулационния
план на с. Чупрене, актуван с АОС 1053, с начална тръжна цена 2900.00 лв.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг с явно
наддаване при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество.
12.дневен ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по
Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния с проект “Common
flood and flood sequel biohazard pollution prevention strategy and measures” (“Обща
стратегия и мерки за предотвратяване на замърсяването от бедствия и наводнения”)–
вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение.
Няма въпроси
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 210
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене:
1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Партньор в проектно
предложение “Common flood and flood sequel biohazard pollution prevention strategy and
measures” (“Обща стратегия и мерки за предотвратяване на замърсяването от бедствия
и наводнения”) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A RomaniaBulgaria, Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”.
2.Община Чупрене ще осигури необходимото съфинансиране (собствен
принос) по проекта в размер на 2 %.
3.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене.
13. дневен ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по
Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния с проект “Green
activities for promotion of cultural and natural heritage in the region Calafat –
Chuprene („Зелени дейности за популяризиране на културното и природно наследство
в региона Калафат – Чупрене”) – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение
Въпроси :
- Анжело Добричов – Каква е идеята на този проект?
- Г-н Костин обясни какъв е замисълът на проекта – закупуване на малки
сглобяеми къщи, монтирането им в парка срещу блока, с цел създаване на музейна
сбирка за запазване на културното наследство в нашия край .
Няма други питания.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 211
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене:
1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Партньор в проектно
предложение “Green activities for promotion of cultural and natural heritage in the region
Calafat – Chuprene („Зелени дейности за популяризиране на културното и природно
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наследство в региона Калафат – Чупрене”) по Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg V-A Romania-Bulgaria, Приоритетна ос 2 „Зелен регион”.
2.Община Чупрене ще осигури необходимото съфинансиране (собствен
принос) по проекта в размер на 2 %.
3.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене.

14. дневен ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по
Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния с проект “Flood
Prevention for the Municipalities of Chuprene and Plenitsa” ("Превенция на
наводненията за общините Чупрене и Пленица") – вносител Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение.
Въпроси няма.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 212
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене:
1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Партньор в проектно
предложение “Flood Prevention for the Municipalities of Chuprene and Plenitsa”
("Превенция на наводненията за общините Чупрене и Пленица") по Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg V-A Romania-Bulgaria, Приоритетна ос 3
„Безопасен регион”.
2.Община Чупрене ще осигури необходимото съфинансиране (собствен
принос) по проекта в размер на 2 %.
3.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене.
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15. дневен ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на
движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „ВАЗ 21102” – вносител Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение, като подчерта, че е
отпаднала необходимостта от употреба на всичките предложени за продажба
недвижими вещи, собственост на общината.
По така представеното предложение няма дебати.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 213
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 36 ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава
откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на лек
автомобил „ВАЗ 21102”, с дата на начална регистрация 08.01.2004 г., с регистрационен
номер ВН 1076 ВН, рама XTA21102030622063, двигател 21110849299, с начална
тръжна цена 500.00 лв. с ДДС, като делегира права на Кмета на общината за
провеждането на публичния търг при условията и по реда на Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
МОТИВИ: Поради отпаднала необходимост от ползване за нуждите на
общината.
16. дневен ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на
движима вещ – общинска собственост – товарен автомобил „ГАЗ 53” – вносител Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение.
Няма въпроси.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
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Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 214
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 36 ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава
откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на товарен
автомобил „ГАЗ – 53”, самосвал, с дата на начална регистрация 28.09.1989 г., с
регистрационен номер ВН 2867 ВН, рама 62752, двигател 53M78850M89, с начална
тръжна цена 1300.00 лв. с ДДС, като делегира права на Кмета на общината за
провеждането на публичния търг при условията и по реда на Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
МОТИВИ: Поради отпаднала необходимост от ползване за нуждите на
общината.
17. дневен ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на
движима вещ – общинска собственост – товарен автомобил „ГАЗ 53А” – вносител
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Господин Костин представи своето предложение.
По така представеното предложение няма дебати.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението не се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 215
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 36 ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет разрешава
откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на товарен
автомобил „ГАЗ – 53А”, модел 152345, самосвал, с дата на начална регистрация
21.10.1988 г., дата на промяна 04.04.1989 г., с регистрационен номер ВД 0507 ТВ, рама
60925, двигател 198084, с начална тръжна цена 1300.00 лв. с ДДС, като делегира права
на Кмета на общината за провеждането на публичния търг при условията и по реда на
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
МОТИВИ: Поради отпаднала необходимост от ползване за нуждите на
общината.
18. дневен ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на
движима вещ – общинска собственост – специален автомобил „ИФА Л 60” за
снегопочистване. – вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма питане по предложението.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 216
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 36 ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
разрешава откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на специален автомобил „ИФА Л 60”, за снегопочистване – 3 части: леген-самосвал;
кош за разхвърляне на пясък; дъска-снегоринна, с дата на начална регистрация
12.01.1989 г., с регистрационен номер ВН 2505 ВС, рама J604303, двигател
279988204349, с начална тръжна цена 5100.00 лв. с ДДС, като делегира права на Кмета
на общината за провеждането на публичния търг при условията и по реда на Наредбата
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
МОТИВИ: Поради отпаднала необходимост от ползване за нуждите на
общината.
19. дневен ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на
движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „РЕНО РАПИД” – вносител
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма питане по предложението.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 217
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 36 ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
разрешава откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на лек автомобил „РЕНО РАПИД”, с дата на начална регистрация 20.10.1995 г., с
регистрационен номер ВН 2826 ВА, рама VF1F407M513701587, двигател
C37JH762A000947, с начална тръжна цена 470.00 лв. с ДДС, като делегира права на
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Кмета на общината за провеждането на публичния търг при условията и по реда на
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
МОТИВИ: Поради отпаднала необходимост от ползване за нуждите на
общината.
20. дневен ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на
движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „УАЗ 452 В”– вносител Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма питане.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 218
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 36 ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
разрешава откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на лек автомобил „УАЗ 452 В”, микробус, с дата на начална регистрация 01.10.1992 г., с
регистрационен номер ВН 1023 ВН, рама 330300Н0164557, двигател 41780020807644, с
начална тръжна цена 1360.00 лв. с ДДС, като делегира права на Кмета на общината за
провеждането на публичния търг при условията и по реда на Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.”
МОТИВИ: Поради отпаднала необходимост от ползване за нуждите на
общината.
21. дневен ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на
движима вещ – общинска собственост – лек автомобил „ХОНДА СИВИК” – вносител
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма питане.
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Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 219
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 36 ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
разрешава откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на лек автомобил „ХОНДА СИВИК”, с дата на начална регистрация 08.10.1999 г., с
регистрационен номер ВН 5115 ВР, рама SHHMC3750XU100523, двигател
20T2N0053956, с начална тръжна цена 470.00 лв. с ДДС, като делегира права на Кмета
на общината за провеждането на публичния търг при условията и по реда на Наредбата
за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
МОТИВИ: Поради отпаднала необходимост от ползване за нуждите на
общината.
22. дневен ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на
движима вещ – общинска собственост – хидравличен кран – вносител Ваньо Костин –
Кмет на Община Чупрене
Няма питане.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ОТСЪСТВА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 220
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 36 ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
разрешава откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на Хидравличен кран – 11 метра – прикачен инвентар за товарен автомобил, с начална
тръжна цена 3100.00 лв. с ДДС, като делегира права на Кмета на общината за
провеждането на публичния търг при условията и по реда на Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
МОТИВИ: Поради отпаднала необходимост от ползване за нуждите на
общината.
23. дневен ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на
движима вещ – общинска собственост – мотоциклет – вносител Ваньо Костин – Кмет
на Община Чупрене
Няма питане по предложението.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете Людмила Борисова
Гласували 10 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 221
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 36 ал. 2 т. 1 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
разрешава откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на Мотоциклет „ИЖ – Юпитер”, с регистрационен номер ВД Д 0094, на склад, с
начална тръжна цена 300.00 лв. с ДДС, като делегира права на Кмета на общината за
провеждането на публичния търг при условията и по реда на Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.”
МОТИВИ: Поради отпаднала необходимост от ползване за нуждите на
общината.
24. дневен ред: Отговор на възражение, направено от ПГ на ПП ГЕРБ в
Общински съвет Чупрене, Вх.№ 71/19.04.2017 год., против Решение № 188, взето с
Протокол № 17 от 12.04.2017 год.– вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По дадената точка няма дебати, тъй като предварително беше раздадено
писмо – отговор от инж. Корнелия Цуринска с обосновка за работата на Горската
Структура към Община Чупрене.
25. дневен ред: Разни
Г-жа Велислава Вълчинова – изказа мнение за начина по който се насрочват
заседанията.
Г-н Станков отговори: Заседанията на Общинския съвет се свикват по
Правилника за работата му, а той може да се променя само след постъпило
предложение и прието със съответно решение за неговото изменение.
- г-н Георги Антов – за преминаването и нанасянето на щети в имоти край
извънселищните пътища;
- г-н Ваньо Боянов – кметски наместник Протопопинци се интересува има
ли законново основание да се въведат парични гаранции за ползването на общински и
горски пътища и с тези гаранции да се покриват разходите за ремонтирането им.
- Г-н Илиян Михайлов – кмет на Кметство |Горни Лом изказа мнение, че
не е възможно установяването на това, кой е нанесъл щети на съответния път или имот
и по този начин ще е трудно определянето на коя фирма да се удържи от гаранцията.
- Г-н Илиян Тонин се интересува от събирането на такси от търговците за
ползване на сергии на Традиционния „Турлашки Фолклорен Събор”;
- Г-н Богомил Станков сподели за качеството на питейната вода в Община
Чупрене и по точно за с.Чупрене, след направената преди месец пролетна
прафилактика на резервоарите за питейна вода същата е с много лошо качество – мътна
и с мирис на блато, и предложи за следващото заседание да се изпрати покана до г-н
Владов - ВиК гр.Видин за участие в заседанието по този въпрос.
На поставените въпроси отговори г-н Костин:
-общината няма основание и право да взима отношение за нанесените
щети в частни имоти. Взаимоотношенията следва да се уредят между собственика на
имота и извършилия нарушението;
-за „Турлашки Фолклорен Събор” ще има „комунална такса” за всички
търговци;
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-сподели за необходимостта от закупуване на снегопочистваща техника и
техника за косене на парковете, градините и крайпътните ивици на територията на
общината;
-за придобиване на общинско имущество – закупуване на сгради в селата
Чупрене, Горни Лом и Средогрив;
Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене сподели пред общинските
съветници, че срещу общината е подадена жалба от фирма „Алексия” ООД гр.Враца, с
мотиви, че Община Чупрене не им е предоставила общински земи, пасища и мери за
ползване.
Общинските съветници изказаха мнение и са категорични, че на лица и
фирми, които нямат регистрирани животновъдни обекти на територията на общината
няма да бъдат отдавани общински земеделски земи, тъй като те ще ги използват само за
получаване на субсидия.
Общинските съветници, като избраници на населението от община
Чупрене ще защитават правата му и са категорични по горния въпрос, още повече, че
фирмата „Алексия” ООД е некоректен платец към хората, отдали земеделските си
имоти на тази фирма под аренда – до момента на никой не е платена полагащата се
рента. В Общинската администрация има постъпили жалби от жители от общината,
против фирма „Алексия” за това, че не са получили полагащата им се рента.
Г-н Богомил Станков уведоми общинските съветниците, че за следващото
заседание ще бъде изпратена покана до Началника на РПУ гр. Белоградчик, тъй като
напоследък са зачестили проявите, нарушаващи обществения ред на територията на
общината.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.10 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:
/ З. Доцинска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ Б. Станков/
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