
1 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

  

                    Днес 27.10.2017 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 

Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  

                    В заседанието взеха участие 11 съветника.                    

                    На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом, 

Репляна, Търговище, Средогрив, Кметски наместник на с.Върбово и служители от 

общинска администрация. 

                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 

съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред: 

                     Предложения за допълнение и изменение на дневния ред няма. 

                       

                     Премина се към гласуване на дневния ред: 

 

                     Гласували  11 съветника: 

                    „ЗА”                          – 11 гласа 

                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Заседанието протече при следния дневен ред: 

                    1. Предложение за актуализация  на  Наредба за  реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене. 

                   2. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 

възстановяване на собственост на наследници на Анто Иванов Бонински – б.ж. на с. 

Горни Лом.   

                   3.  Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 

възстановяване на собственост на наследници на Георги Иванов Дамянов – б.ж. на с. 

Горни Лом.   

                   4. Предложение за продажба на имот частна общинска собственост УПИ 

ХІV кв.20 по регулационния план на с.Чупрене       

                   5. Разни 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 

                       Т.1. от дневния ред: Предложение за актуализация  на  Наредба за  реда 

на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община 

Чупрене – Вносител Ваньо Костин – Кмет на Община   Чупрене. 

                       Господин Костин представи своето предложение. 

                       Отношение по предложението взе г- жа Галина Каменова – Директор на 

Дирекция „Обща администрация” при ОбА Чупрене, която изказа мнение за 

актуализацията на  Наредба за  реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество на Община Чупрене.  

Няма други въпроси. 
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                       Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно 

обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ с предложение за решение 

прочете г-н Иван Луков. 

 

                        Гласували 11 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 „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

 

                                                                      

                       РЕШЕНИЕ № 258  

                       На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет отменя в чл.38 

частта относно „режийни разноски в размер 2,5%” от Наредба за  реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община 

Чупрене, като незаконносъобразни, поради наличие на несъответствие с нормативни 

актове от по-висока степен.”  

                   МОТИВИ:   Отмяната на разпоредбата на чл.38, в частта „режийни 

разноски в размер 2,5%”   от Наредба за  реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене, е поради противоречие с 

нормативни актове от по-висока степен. 

 

 

 

                         Т.2. от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от 

общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто 

Иванов Бонински – б.ж. на с. Горни Лом.  . – Вносител Ваньо Костин – Кмет на 

Община   Чупрене. 

                         Въпроси няма. 

                         Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на 

Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и 

еврофондове. 

. 
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                        Гласували 11 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 „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

 

 

 

                     РЕШЕНИЕ № 259 
                     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 02-626/05.10.2017 г. на 

ОСЗ Белоградчик, Общинкият съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 

фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 

Анто Иванов Бонински – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 18 

ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1786/13.03.1992 г., за землището на с. Горни Лом, 

общ. Чупрене. 

 

№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                      2,000                                    Слог 

2.              нива                      2,000                                    Пен дол 

3.              нива                      4,000                                    Слог 

4.              ливада                   1,000                                    Пен дол 

5.              ливада                   3,500                                    Слог 

6.              ливада                   2,500                                    Равна река 

7.              ливада                   3,000                                    Бърза река 

8.              нива                      4,000                                    Река 

 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 

Горни Лом: 

            Имоти № 036025, 205001, 033024, 035019, 035021, 035023, 035017, 035013, 

040027, 041003, 259018, 166016. 

 

                    

                     Т.3. от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския 

поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги Иванов 

Дамянов – б.ж. на с. Горни Лом. - Вносител Ваньо Костин – Кмет на Община   Чупрене. 



4 

 

                    Господин Костин представи на съветниците  внесения материал. 

                    По предварително раздадения материал няма въпроси. 

                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 

по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
  

 

                        Гласували 11 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 „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

 

 

                  РЕШЕНИЕ №  260 

                  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 02-698/12.10.2017 г. на 

ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 

фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 

Георги Иванов Дамянов – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 

18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1763/13.03.1992 г., за землището на с. Горни 

Лом, общ. Чупрене. 

 

№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              ов. градина           1,300                                    Река 

2.              ливада                   1,000                                    Крушак 

3.              ливада                   1,000                                    Трап 

4.              ливада                   2,300                                    Брег 

 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 

Горни Лом: 

Имоти № 001911, 001908, 001906, 001896 

  

 

 

                    Т.4. от дневния ред: Предложение за продажба на имот частна общинска 

собственост УПИ ХІV кв.20 по регулационния план на с.Чупрене – вносител г-н Ваньо 

Костин – Кмет на община Чупрене. 
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                     Върпоси няма .                     

                        

                     Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 

по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 

                     

    Гласували 11 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 „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

  

 

                   РЕШЕНИЕ №  261 

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Чупрене разрешава да се продаде на  фирма „Форестинвест”ООД, 

представлявана от Иван Сеферинов Димитров – управител, със седалище и адрес на 

управление с.Чупрене, обл.Видин, ул.”Асен Балкански” № 1, ЕИК 111584586, имот 

частна общинска собственост от 650 кв. м. от УПИ XІV, кв. 20 по регулационния план 

на с. Чупрене, актуван с АОС № 1088, за сумата от 2780.00 лв.,съгласно изготвената 

експертна оценка от лицензиран оценител. 

 

            Мотиви: Общинския съвет разрешава продажбата на имот частна общинска 

собственост от 650 кв. м. от УПИ XІV, кв. 20 по регулационния план на с. Чупрене на  

фирма „Форестинвест” ООД, представлявана от Иван Сеферинов Димитров – 

управител, със седалище и адрес на управление с.Чупрене, обл.Видин, ул.”Асен 

Балкански” № 1, ЕИК 111584586, притежател на сгради и земя, видно от представените 

документи, като с приемането на това решение дава възможност на 

.Дървопреработвателно предприятие „Форестинвест” ООД да развие плануваните 

дейности и да разкрие нови работни места в общината. 

. 

 

 

                  Т.5. от дневния ред: Разни 

                    - Анжело Добричов  - за определяне на място в с.Горни Лом за издигане на 

паметник на загиналите във войните жители на селото; 
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                    - Ваньо Костин: 

                    * за контейнери излезли от експлатация;  

                    * за недостиг на финансови средства в детските граини;  

                    * за участието си в среща на Северозападния район за развитие провела се в 

гр. Вършец 

                    -  Представител на Ветеринарна служба гр. Белоградчик - за появата  и 

опасност от зараза с птичи грип и африканска чума по дивите прасета. 

                        

                               

 

 

                     Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10:25 часа. 

 

 

 

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

                               / Здр. Доцинска/                                                              / Б. Станков/  


