
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 425 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  37 от  30.11. 2018 ГОДИНА 

 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, 
землище с.Чупрене 
 
 
                     І.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 Чупрене: 
 
                  1.Разрешава отдаване под наем на земеделски земи в   Община Чупрене, чрез 
публичен търг с явно наддаване  в землището на с. Чупрене:   
 

№ на имот Местност Начин на 
трайно 

ползване 

Категория Площ  

81757.218.21 Малчавица / 
Лилкин кам 

Пасище 8 1911 кв. м. 

81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м. 
81757.236.2 Къбленова 

ливада 
Пасище 9 17404 кв. м. 

81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м. 
81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м. 

 
       
ПАСИЩА   51171 кв. м. 
                             
Срок за ползване 1 /една/ година. 
Начална тръжна цена за една година – 818.74 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 публични търгове при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
 
                   4.Ако при ползването и почистването на земеделските земи бъде добита 
дървесина, същата да бъде заплатена по тарифа на корен, в зависимост от вида, 
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Чупрене. 
 



                   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 / 

 
 
 
 


