
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
  

ПРОТОКОЛ
№ 20

                     Днес 21.08.2017 година от 9.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене
се проведе извънредно заседание на общински съвет Чупрене.
                     В заседанието взеха участие 10 съветника. Отсъства г–жа Мария Тодорова –
в отпуск по майчинство.

                  Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  дневния  ред.
                   Няма предложения за допълнение на дневния ред.

                     Гласували 10 съветника:
                    „ЗА”                          - 10 гласа
                    „ПРОТИВ”                 - 0 гласа  
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа  

                     Заседанието протече при следния дневен ред:
                   1.Предложение за   изменение на ПУП на с.Чупрене, Община Чупрене в
обхват УПИ І “за спортен комплкс“, кв.69 за обособяване на 2 урегулирани поземлени
имоти УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.69 и отреждането им - УПИ ІІІ “за еко селище“ и УПИ ІV „
за спортен комплекс“.
 

Р Е Ш Е Н И Я:

                    Т.1. от дневния ред: Предложение за   изменение на ПУП на с.Чупрене,
Община  Чупрене  в  обхват  УПИ І  “за  спортен  комплкс“,  кв.69  за  обособяване  на  2
урегулирани поземлени имоти УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.69 и отреждането им - УПИ ІІІ “за
еко селище“ и УПИ ІV „ за спортен комплекс“ – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене.

                    Г-н Костин направи разяснение по внесения материал – кандидатстване на
Община  Чупрене  с  проектно  предложение  по  Програмата  за  трансгранично
сътрудничество България – Румъния за изграждане на еко селище налага изменение на
ПУП на с.Чупрене.
                    Няма дебати по предложението.
                   Становище на  Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа 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 № 236   
                       На основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет разрешава изменение на ПУП - с.Чупрене,
Община Чупрене, Област Видин в обхват : УПИ І “за спортен комплeкс“, кв.69 ; с цел
обособяване на 2 урегулирани имоти - УПИ ІІІ “за еко селище“ и УПИ ІV „ за спортен
комплекс“. 
                      Възлага на Кмета на Община Чупрене на основание чл.124а, ал.2 ; чл.134,
ал.1, т.1  и чл.135, ал.2 да проведе процедура по изменение на ПУП.

                    Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.00 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
                               / З. Доцинска/                                                              / Б. Станков/ 


