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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

  

                    Днес 18.10.2018 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 

Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  

                     В заседанието взеха участие 10 съветника.   Отсъства по уважителни 

причини Илиян Георгиев Тонин. 

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

Лом, с. Репляна и Кметски наместник на с.Върбово, служители от общинската 

администрация.   

                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 

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

                     Няма направени предложения за изменение и допълнение на дневния ред. 

                     Премина се към гласуване 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 актуализация на Наредбата за реда на придобиване,  

управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене  

2. Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови  

разходи за 2018 год.     

                    3.Предложение по изпълнение на общинския бюджет – не събираеми наеми 

от общински жилища и извършени услуги    

                    4. Предложение за съгласие за подписване на обезпечение в полза на 

„Интернешънъл Асет Банк АД” клон Видин, поради изтекъл срок на обезпечението на 

поетия кредит     

                    5.Предложение за прехвърляне на средства от набирателната сметка на 

общината, чрез разпределяемата сметка, по бюджетната сметка на общината 

                    6.Предложение за определяне начина на разходване на прехвърлените 

средства от набирателната сметка на общината, чрез разпределяемата сметка, по 

бюджетната сметка на общината 

                     7.Предложение за преструктуриране на банков кредит по Договор № 4019-

002/14.12.2012 г. с „Интернешънъл Асет Банк“ АД клон Видин  и подписване на анекс  

                     8. Предложение за участие и членство на Община Чупрене в процедурата 

по учредяване и членство в Организацията за управление на Старопланински 

туристически район.                                                                                                    

                    9.Предложение за директна продажба на 6 бр. контейнери за сметосъбиране 

на ЛРС „Миджур” с.Чупрене   

                    10.Предложение за   определяне на отдели от ОГФ за отдаване чрез 

публичен търг, за ползване на дървесина, чрез предоставяне на сечища 

                   11.Предложение за одобряване на ползване на лежаща маса дървесина от 

ОГФ и включване в КЛФ за 2018 год. 

                    12.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 

възстановяване на собственост на н-ци Петра Живова Милошевска б.ж. на с.Чупрене                      
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                    13.Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване 

на земеделска земя ПИ 359001 – землище с.Горни Лом 

                    14.Предложение за делба на ПИ 221001 землище Горни Лом 

                    15.Предложение за делба на ПИ 001674 землище Горни Лом 

                    16.Предложение за делба на ПИ 072004 землище Средогрив 

                    17.Предложение за делба на ПИ 044010 землище Средогрив 

                    18.Предложение за делба на ПИ 087009 землище  Долни Лом 

                    19.Предложение за делба на ПИ 087010 землище  Долни Лом 

                    20.Предложение за делба на ПИ 083024 землище  Долни Лом 

                    21.Предложение за делба на ПИ 123009 землище  Долни Лом 

                    22.Предложение за делба на ПИ 189005 землище  Долни Лом 

                    23.Предложение за делба на ПИ 189006 землище  Долни Лом 

                    24.Предложение за делба на ПИ 134025 землище  Долни Лом 

                    25. Предложение за делба на ПИ 134005 землище  Долни Лом 

                    26. Предложение за делба на ПИ 040016 землище  Долни Лом 

                    27. Предложение за делба на ПИ 134027 землище  Долни Лом 

                    28. Предложение за делба на ПИ 040010 землище  Долни Лом 

                    29. Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване 

мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото 

събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин 

                    30.Разни     

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община 

Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене 

                    Отмяната на цитираните членове от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене е в следствие на 
протест на Окръжна прокуратура Видин за незаконосъобразност на същите, подчерта г-н 
Станков. 

                    Няма питане по предложението. 

                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

                    „ЗА”                          – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.  

  

                    РЕШЕНИЕ № 382 

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

разпоредбите на чл.19 ал.1 и чл.21 ал.13  от Наредба за  реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене, като 
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незаконосъобразни, поради наличие на несъответствие с нормативни актове от по-

висока степен. 

                         МОТИВИ:   Отмяната на разпоредбите на чл.19 ал.1 и чл.21 ал.13   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 актуализация на поименния списък за 

капиталови разходи за 2018 год. –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                         Няма питане по предложението. 

                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение. 

                     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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                    РЕШЕНИЕ № 383 

                        На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от 

Закона за публичните финанси Общинския съвет одобрява актуализирането на  

поименния списък за капиталови разходи за 2018 год. на Община Чупрене, съгласно 

направеното предложение и делегира права на кмета на общината да извърши 

актуализация по бюджета в „местните дейности”. 

                     МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за актуализиране на поименния 

списък за капиталови разходи за 2018 год., поради възникнали допълнителни 

неотложни работи по обектите и необходимост от разкриване на нови обекти по 

поименния списък. 
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                    Т.3 от дневния ред: Предложение по изпълнение на общинския бюджет – 

не събираеми наеми от общински жилища и извършени услуги  –  вносител  г-н Ваньо 

Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението, като 

подчерта, че това са несъбираеми суми, тъй като бившите наематели са 

неплатежоспособни, а някои от тях живеят извън страната. 

                     Г-н Цветан Николов предложи същите да се отпишат от партидите в 

счетоводството на общината. 

                     Г-н Анжело Добричов коментира, че макар и да бъде заведено дело срещу 

тези лица, те след като са неплатежоспособни,  няма как общината да събере сумите, а 

само ще направи  допълнително разходи с разноските по делата. 

                     Няма други коментари и питания по предложението. 

                    Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение. 

 

                     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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                    РЕШЕНИЕ № 384 

                        На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, 

Общинският съвет разрешава дължащите се просрочени наеми и извършена услуга на 

обща сума 2949,64 лв. на следните лица: 

                   - Боряна Кирилова – 164,10 лв. – за 5 месеца от м.06 до м.10.2012 год.; 

                   - Димитър Снежанов – 1664,30 лв. за 48 месеца от м. 01.2009 год. до 

м.12.2012 год.; 

                   - Милена Андреева – 989,48 лв. – за 29 месеца от м.09.2010 год. до м.01.2013 

год.; 

                   - Просрочено и несъбираемо вземане за извършване услуга през м.11.2011 

год.– превоз на „Транскомерс” ООД София на стойност 131,76 лв.,     

 

да бъде за сметка на общинския бюджет  и същите да бъдат отписани от съответните 

партиди в счетоводството на общината. 
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                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене взема решението за отписване на 

просрочените вземания от наеми и извършена услуга от счетоводството на общината, 

на стойност 2949,64 лв., поради това, че същите са несъбираеми – изминали  са повече 

от пет години от напускането на наемателите и извършване на услугата. 

 

 

                    Т.4 от дневния ред: Предложение за съгласие за подписване на 

обезпечение в полза на „Интернешънъл Асет Банк АД” клон Видин, поради изтекъл 

срок на обезпечението на поетия кредит –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 

                     Г-н Костин запозна общинските съветници с внесеното предложение, като 

каза, че общината има сключен договор за дългосрочен заем с „Интернешънъл Асет 

Банк АД” клон Видин за сума от 800 000 лв., като от него са усвоени  403 486 лв. и пет 

годишния срок на обезпечението е изтекъл, което налага за се подпише ново 

обезпечение на поетия кредит. 

                     Няма питане по предложението. 

                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение. 

 

                     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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                    РЕШЕНИЕ № 385 

                    На основание чл.21 ал.1 т.10, във връзка с чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, 

Общинският съвет  дава съгласие Кмета на Общината да подпише обезпечение в полза 

на „Интернешънъл Асет Банк АД” клон Видин, във връзка с поетия дългосрочен дълг, 

поради изтекъл срок на обезпечението,  съгласно сключения договор. 

 

                      МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене  дава съгласие за подписване на 

обезпечение в полза на „Интернешънъл Асет Банк АД” клон Видин, във връзка с 

поетия дългосрочен общински дълг, поради изтеклия срок на обезпечението, съгласно 

сключения договор. 
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                    Т.5 от дневния ред: Предложение за прехвърляне на средства от 

набирателната сметка на общината, чрез разпределяемата сметка, по бюджетната 

сметка на общината –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Г-н Костин направи разяснение по предварително дадения материал, като 

каза, че сумата в набирателната сметка на общината от 250 828,08 лв. представлява 

неустойка по сключения договор по ПРСР от 2012 год. поради забавяне на 

завършването и предаване на етап от изпълнението за извършване на СМР за 

реконструкция на площадни пространства, тротоари и поставяне на улично осветление, 

рехабилитация и реконструкция на общински път и водопроводна мрежа на 

територията на община Чупрене, като това дава възможност за прехвърляне на тези 

средства от набирателната, чрез разпределяемата, в бюджетната сметка на общината и 

по този начин същите стават „собствени приходи”.  

                     Няма питане по предложението. 

                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение. 

 

                     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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                    РЕШЕНИЕ № 386 

                    На основание чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от Договор №  

ПРСР-13 от 20.07.2012 год., Общинският съвет Чупрене дава съгласие средствата в 

размер на 250 827,08 лв., представляващи неустойка при забавяне на завършването  и 

предаване на етап от изпълнението по сключения договор, да бъдат прехвърлени от 

набирателната сметка, чрез разпределяемата сметка на общината, в бюджетната - други 

неданъчни приходи. 

 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене взема решение и дава съгласие  за 

прехвърляне на средствата в размер на 250 827,08 лв., представляващи неустойка при 

забавяне на завършването  и предаване на етап от изпълнението по сключения договор, 

да бъдат прехвърлени от набирателната сметка, чрез разпределяемата сметка на 

общината, в бюджетната - други неданъчни приходи. 
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                     Т.6 от дневния ред: Предложение за определяне начина на разходване на 

прехвърлените средства от набирателната сметка на общината, чрез разпределяемата 

сметка, по бюджетната сметка на общината –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 

                     Г-н Костин предложи начина на разходването на прехвърлените по 

бюджета на община средства да се разходват, съгласно предложението, като по този 

начин се намалява главницата по усвоения кредит и се възстановяват обратно в 

набирателната сметка за покриване на временните заеми за разплащане по 

Оперативните програми. 

                      Г-жа Велислава Вълчинова се интересува кое налага връщането обратно на 

част от сумата в набирателната сметка на общината. 

                      Отговори г-жа Румяна Петрова – главен счетоводител на общината, която 

каза, че това са необходими операции за отразяване връщането на сумите за покриване 

на временните заеми за разплащане по Оперативните програми. 

                      Няма друго питане по предложението. 

                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение. 

 

                     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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

                    РЕШЕНИЕ № 387 

                        На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене дава 

съгласие средствата постъпили по бюджетната сметка на общината в размер на 

250 827,08 лв. да бъдат разходвани както следва: 

                   -100 000 лв.   да бъдат преведени на „Интернешънъл Асет Банк АД” клон 

Видин,  за погасяване на част от усвоения кредит; 

                    -150 000 лв. да бъдат върнати обратно в набирателната сметка на общината 

за покриване на временните заеми за разплащане по Оперативните програми; 

                    - 827,08 лв. да останат в бюджетната сметка на общината. 

                                                                                        

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие средствата в размер на 

250 827,08 лв.,  да бъдат разходвани съгласно взетото решение, като по този начин се 

намалява главницата по усвоения кредит и се възстановяват средствата по временния 

заем за разплащане по Оперативните програми. 
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                    Т.7 от дневния ред: Предложение за преструктуриране на банков кредит по 

Договор № 4019-002/14.12.2012 г. с „Интернешънъл Асет Банк“ АД клон Видин  и 

подписване на анекс –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Г-н Костин обясни, че с погасяване на част от усвоения кредит със сумата 

от 100 000 лв. предсрочно се намалява дълга и дава възможност за преструктуриране на 

банковия кредит и погасяване по нов начин. 

                  Няма питане по предложението. 

                  Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение. 

 

                     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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                    РЕШЕНИЕ № 388 

                    На основание чл.21 ал.1 т.10, във връзка с чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА, 

Общинският съвет  дава съгласие  за преструктуриране на кредита по сключен Договор 

за банков кредит № 4019-002/14.12.2012 г. с „Интернешънъл Асет Банк АД” клон 

Видин  и погасяване на дължимата сума в размер на 300 000,00 лв., както следва: 

                  -150 000,00 лв. платими на равни месечни вноски по главницата за срок от 36 

месеца, считано от 01.01.2019 г. до 25.12.2021 г. и 

                  -150 000,00 лв. платими на равни месечни вноски от 01.01.2022 г. до 

25.12.2022 г. 

                    Общинският съвет Чупрене дава съгласие Кмета на общината да внесе до   

„Интернешънъл Асет Банк АД” клон Видин предложението  за преструктуриране на 

кредита и подпише  анексите.  

 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене  дава съгласие за погасяване на 

дължимата сума, съгласно взетото решение, и делегира права на Кмета на общината за 

внасяне на предложението до „Интернешънъл Асет Банк АД” клон Видин и подписване 

на анекса за преструктуриране на кредита. 
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                    Т.8 от дневния ред: Предложение за участие и членство на Община 

Чупрене в процедурата по учредяване и членство в Организацията за управление на 

Старопланински туристически район –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 

Чупрене 

                    Няма питане по предложението. 

                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                    РЕШЕНИЕ № 389     
                    На основание чл.21, ал.1, т.15  от ЗМСМА, във връзка с чл.22 и чл.24 от 

Закона за туризма, Общинският съвет Община Чупрене: 

         1.Дава съгласие за участие и членство на Община Чупрене в Организация за 

управление на Старопланински район. 

        2.Упълномощава Кмета на Община Чупрене – Ваньо Костин да 

представлява Община Чупрене в Организация за управление на Старопланински 

туристически район. 

 

                                                         
                    Т.9 от дневния ред: Предложение за директна продажба на 6 бр. 

контейнери за сметосъбиране на ЛРС „Миджур” с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо 

Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Г-н Костин заяви, че в общината е постъпило заявление от ЛРС „Миджур” 

с.Чупрене за закупуване на 6 бр. контейнери за сметосъбиране, излезли от употреба, за 

направа на ями за животински отпадъци. 

                    Няма питане по предложението. 

                    Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 

предложение за решение. 
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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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 390 

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

местната администрация  и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет разрешава директната 

продажбата на 6 броя четири кубикови контейнери за сметосъбиране с единична цена 

132.00 лв. или на обща стойност 792.00 лв. с ДДС на ЛРС „Миджур“, с. Чупрене. 

 

      МОТИВИ: Общински съвет Чупрене разрешава директната продажба на 6 

броя контейнери за сметосъбиране на ЛРС „Миджур“, с. Чупрене, поради това, че 

същите са излезли от употреба. 
 

 

                    Т.10 от дневния ред: Предложение за   определяне на отдели от ОГФ за 

отдаване чрез публичен търг, за ползване на дървесина, чрез предоставяне на сечища  – 

вносител г-н Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско лесничейство” –  

Община Чупрене   

                   Поради отсъствието на г-н Христозов, вносител на предложенията по т.т.10 

и 11, същите бяха представени от г-н Костин. 

                   Няма питане. 

                   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” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
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Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 391 

      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 цените на корен за добив на прогнозно количество дървесина 

по отдели,както следва:  

 

Отдел 100 „б”-с. Долни Лом 

                                                количество   стойност 

Средна  технологична                     22м3          35 лв/м3 

Дребна       технологична                  1м3          35 лв/м3 

Дърва/пл.м3/                                     54м3         35 лв/м3 

            Общо:                                               77м3     2695 лв 

Цените са без ДДС. 

 

Отдел 100 „в”-с. Долни Лом 

                                                количество   стойност 

Средна  технологична                        8м3     35 лв/м3 

Дърва/пл.м3/                                     19м3     35 лв/м3 

            Общо:                                               27м3   945 лв. 

Цените са без ДДС. 

 

 

Отдел 100 „д”-с. Долни Лом 

          количество   стойност 

Едра   технологична                          1м3    35 лв/м3 

Средна  технологична                     40м3    35 лв/м3 

Дърва/пл.м3/                                    74м3    35 лв/м3 

            Общо:                                             114м3     3990лв. 

Цените са без ДДС. 

Отдел 100 „з”-с. Долни Лом 

                                                  количество   стойност 

Средна  технологична                     11м3          35 лв/м3 

Дърва/пл.м3/                                     27м3         35 лв/м3 

            Общо:                                               38м3     1330 лв 

Цените са без ДДС. 

 

            Количествата са изчислени по горскостопанския план. 
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           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 предоставяне на сечища  за прогнозно 

количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва: 

Отдел 100б – 2695 лв. 

Отдел 100в – 945 лв. 

Отдел 100д – 3990 лв. 

Отдел 100з – 1330 лв. 

 

 3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно 

наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ . 

            4.Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство“ Община Чупрене 

изпълнението  на настоящото решение. 

 
 

                    Т.11 от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на лежаща 

маса дървесина от ОГФ и включване в КЛФ за 2018 год. – вносител г-н Димитър 

Христозов – Директор на ОП „Общинско лесничейство” –  Община Чупрене   

                    Няма питане. 

                    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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 392 

                  1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 111 от Закона за 

горите и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти  предлагам Общинския съвет да одобри ползването в 

размер на 2350 м3 лежаща маса дървесина от ОГТ, като включи в КЛФ за 2018г. отдели 

63 „г”, 65 „г,н,п,с“, 82 „в“, „84 „б“, 85„х,ч“, 99 „п“, 264 „с“, 266 „е,и“, 277 „ю“ 
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                  2.Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство“ Община Чупрене 

изпълнението на настоящото решение. 
 

                    Т.12 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 

поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Петра Живова Милошевска 

б.ж. на с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Няма питане по предложението. 

                     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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 393 

                     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 02-875/25.09.2018 г. на 

ОСЗ Белоградчик,  Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 

фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 

насл. на Петра Живова Милошевска – с. Чупрене, описани в Решение № 01/11.02.1992 

г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0908/13.02.1992 г., за землището на с. 

Чупрене, общ. Чупрене. 

 

№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                        0,500                                  Ями дол 

2.              нива                        1,500                                  Ями дол 

  

 и дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. Чупрене: 

Имоти № 81757.35.99, 81757.33.4 
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                    Т.13 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен 

търг с явно наддаване на земеделска земя ПИ 359001 – землище с.Горни Лом –  

вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Няма питане. 

                     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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 394 

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

местната администрация, чл.37и, ал.13, ал.14 във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет разрешава 

отдаване под наем на земеделски земи в   Община Чупрене, чрез публичен търг с явно 

наддаване  в землището на с. Горни Лом:   

 

359001  МИДЖУР               Пасище, мера    IX  302,706 

       

ПАСИЩА, МЕРИ   302.706 дка. 

                             

Срок за ползване 1 /една/ година. 

Начална тръжна цена за една година – 4237.88 лв. 

 

                2.Имотите по т.1 да бъдат обявени на публичен търг при условията на чл.37и, 

ал.13 от ЗСПЗЗ. Останалите след провеждането на този търг неотдадени имоти да бъдат 

обявени по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Останалите неотдадени и след този търг имоти да 

бъдат обявени по чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

                 3.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.14 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 221001 землище Горни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Г-н Ваньо Костин запозна общинските съветници с направените 

предложения от т.14 до т.28 вкл. по дневния ред, представляващи разделяне на 

общинските имоти  на имоти –  гора и имоти – земеделска земя. 

                     По внесените материали няма питания. 

                     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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 395 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост,          

Общинският съвет разрешава от ПИ 221001 – представляващ Ливада – десета категория 

в землището на с. Горни Лом, местност „Китка”с площ на имота 81.959 дка., да се 

извърши делба на: ПИ Пасище, мера – 19.244 дка., ПИ  Ливада – 62.715 дка. 

       2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

                    Т.15 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 001674 землище Горни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    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” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
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Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 396 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 001674 – представляващ Пасище, мера – осма категория в 

землището на с. Горни Лом, местност „Средореци”с площ на имота 53.771 дка., да се 

извърши делба на: ПИ Пасище, мера – 12.727 дка., ПИ  Ливада – 41.044 дка. 

          2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

 

                    Т.16 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 072004 землище 

Средогрив –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Няма питане. 

                    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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                  РЕШЕНИЕ № 397 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 072004 – представляващ Пасище, мера – седма категория в 

землището на с. Средогрив, местност „Пешченик”с площ на имота 17.662 дка., да се 

извърши делба на: ПИ Пасище, мера – 10.633 дка., ПИ  Ливада – 7.029 дка. 

           2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

                    Т.17 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 044010 землище 

Средогрив –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 398 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 044010 – представляващ Ливада – девета категория в землището 

на с. Средогрив, местност „Мали Средогрив”с площ на имота 19.595 дка., да се 

извърши делба на: ПИ Пасище, мера – 7.325 дка., ПИ  Ливада – 12.268 дка. 

        2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

                    Т.18 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 087009 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 

предложение за решение. 
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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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 399 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 087009 – представляващ Пасище, мера – шеста категория в 

землището на с. Долни Лом, местност „Тичи рът”с площ на имота 12.787 дка., да се 

извърши делба на: ПИ Пасище, мера – 1.924 дка., ПИ  Ливада – 2.921 дка., ПИ Пасище, 

мера – 7.942 дка. 

        2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

                    Т.19 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 087010 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
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Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

                  РЕШЕНИЕ № 400 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 087010 – представляващ Пасище, мера – шеста категория в 

землището на с. Долни Лом, местност „Тичи рът”с площ на имота 8.637 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Ливада – 2.448 дка., ПИ Пасище, мера – 6.189 дка. 

        2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

 

                    Т.20 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 083024 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

 

                  РЕШЕНИЕ № 401 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 083024 – представляващ Ливада – осма категория в землището 

на с. Долни Лом, местност „Ръжище”с площ на имота 11.621 дка., да се извърши делба 

на: ПИ  Пасище, мера – 7.515 дка., ПИ Ливада – 4.106 дка. 

      2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
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                    Т.21 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 123009 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 402 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 123009 – представляващ Ливада – девета категория в землището 

на с. Долни Лом, местност „Прекопска падина”с площ на имота 9.659 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Пасище, мера – 5.780 дка., ПИ Ливада – 3.879 дка. 

       2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

                    Т.22 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 189005 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Няма питане. 

                    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” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
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Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

                  РЕШЕНИЕ № 403 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 189005 – представляващ Пасище, мера – девета категория в 

землището на с. Долни Лом, местност „Краев рът”с площ на имота 53.482 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Ливада – 10.892 дка., ПИ Пасище, мера – 42.589 дка. 

       2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

                    Т.23 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 189006 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Няма питане. 

                    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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

                  РЕШЕНИЕ № 404 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 189006 – представляващ Пасище, мера – девета категория в 

землището на с. Долни Лом, местност „Краев рът”с площ на имота 26.201 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Пасище, мера – 12.834 дка., ПИ Ливада – 12.834 дка. 

      2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
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                   Т.24 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 134025 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                   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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 405 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 134025 – представляващ Пасище, мера – девета категория в 

землището на с. Долни Лом, местност „Краев рът”с площ на имота 9.806 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Пасище, мера – 6.643 дка., ПИ Ливада – 3.163 дка. 

        2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

                    Т.25 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 134005 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    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” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
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Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

 

                  РЕШЕНИЕ № 406 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 134005 – представляващ Ливада – девета категория в землището 

на с. Долни Лом, местност „Краев рът”с площ на имота 10.352 дка., да се извърши 

делба на: ПИ  Ливада – 4.427 дка., ПИ Пасище, мера – 5.925 дка. 

       2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

                    Т.26 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 040016 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                   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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

                  РЕШЕНИЕ № 407 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 040016 – представляващ Пасище, мера – десета категория в 

землището на с. Долни Лом, местност „Ломски рът”с площ на имота 65.801 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Ливада – 13.076 дка., ПИ Пасище, мера – 54.582 дка. 

       2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
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                    Т.27 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 134027 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане. 

                    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” 

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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

                  РЕШЕНИЕ № 408 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 134027 – представляващ Пасище, мера – девета категория в 

землището на с. Долни Лом, местност „Краев рът”с площ на имота 53.232 дка., да се 

извърши делба на: ПИ  Ливада – 2.818 дка., ПИ Пасище, мера – 14.910 дка., ПИ 

Пасище, мера – 14.888 дка., ПИ  Ливада – 20.616 дка. 

      2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

                    Т.28 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ 040010 землище  Долни 

Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                     Няма питане. 

                    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” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
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Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

  

                  РЕШЕНИЕ № 409 

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

местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 

съвет разрешава от ПИ 040010 – представляващ Ливада – десета категория в землището 

на с. Долни Лом, местност „Ломски рът”с площ на имота 25.391 дка., да се извърши 

делба на: ПИ  Ливада – 6.640 дка., ПИ Пасище, мера – 18.751 дка. 

        2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 

 

 

                    Т.29 от дневния ред: Предложение за определяне позицията на Община 

Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене 

в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена 

територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин – вносител г-н Богомил Станков – 

Председател на ОбС Чупрене 

                    Няма питане по предложението. 

                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                     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                             „ОТСЪСТВА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.  
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                    РЕШЕНИЕ № 410 

                   На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА,  във връзка с чл.198е ал.5 от 

Закона за водите, Общинският съвет Чупрене възлага на представителя на Община 

Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Видин - ВАНЬО 

КОСТАДИНОВ КОСТИН – Кмет на Община Чупрене, да изрази позицията на Община 

Чупрене по предварително обявения дневен ред в писмото на Областния управител на 

гр.Видин  № АС0104/47 от 22.08.2017 год. и му дава мандат да гласува както следва: 

                   по т.2 от дневния ред:   Приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията на 2019 год. в размер на 15 000 лв. 

/петнадесет хиляди лева/, съгласно чл.20 ал.3 и ал.4 от ПОДАВиК. 

                   Да подкрепи вземането на решение за препоръчителния размер на вноската 

на държавата в бюджета на Асоциацията на 2019 год., като гласува със ”за”.  

  

                    МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21 ал.2, в 

изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за 

водите и като взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АС0104/73 от 

11.10.2018 год. с предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, 

насрочено за 13.11.2018 г. 

 

 

                    Т.30 от дневния ред: Разни     

                        -г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене: 

                        *разясни необходимостта от участие на общината в Асоциацията по ВиК; 

                        * коментира изпълнението на приходната част на бюджета за деветте 

месеца и размера на собствените приходи; 

                        *уведоми за предстоящият 40 годишен юбилей от създаването на Община 

Чупрене. 

                        -г-н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене  уведоми на 

предстоящото приемане от Общинския съвет на Правилник по ЗПУКИ. 

 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 

 

 

 

 

 


