
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 533 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  48 от  20.09. 2019 ГОДИНА 

 

                   ОТНОСНО: Предложение за  решение за отстъпване право на строеж в част 

от ПИ с идентификационен номер 81757.500.463 по регулационния план на с. Чупрене 

и провеждане на публичен търг с явно наддаване   

 

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

местната администрация, чл.37 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.54 ал.1 

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

на Община Чупрене, Общинският съвет Чупрене: 

                    1.Приема Доклад за извършена експертна оценка на недвижим имот - 

Отстъпено право на строеж на 120 кв.м. РЗП  – част от  ПИ с идентификатор 

81757.500.463  от плана на с.Чупрене, общ.Чупрене, ул. „ Асен Балкански ” № 25 за 

строителство на МАГАЗИН И КАФЕНЕ. 

          2.Разрешава откриване на процедура за учредяване правото на строеж на 

частна общинска собственост - 120 кв.м.  – част от  ПИ с идентификатор 81757.500.463  

от плана на с.Чупрене, общ.Чупрене, ул. „ Асен Балкански ” № 25 за строителство на 

МАГАЗИН И КАФЕНЕ, чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 

480 лв. с ДДС.  

          3. Възлага на В.И.Д. Кмет на Община Чупрене да проведе  публичен търг с 

явно наддаване при условията и по реда на Наредба за реда за придобиване, 

управление, разпореждане с общинско имущество 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” 

Ася Николаева Петрова „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” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 



 

 
 


