
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 261 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  23 от  27.10. 2017 ГОДИНА 

 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение за продажба на имот частна общинска 

собственост УПИ ХІV кв.20 по регулационния план на с.Чупрене       

 

        І.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.” 

 

                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  

                   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”. 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 



 

 

 


