
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 30 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  6 от  12.02. 2020 ГОДИНА 

 

                   ОТНОСНО: Предложение за одобряване на задание и издаване на 
разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план с обхват ПИ с номер 
16571.284.27 по КККР в землището на с.Горни Лом, община Чупрене 
   
                   І. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 ал.1 и ал.2, и 
чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Чупрене допуска одобряване на задание и 
изработване на  Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия в обхват 
ПИ с номер 16571.284.27 по КККР в землището на с.Горни Лом, община Чупрене, 
област Видин. 
 
                     МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска одобряване на задание и 
изработване на  Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия в обхват 
ПИ с номер 16571.284.27 по КККР в землището на с.Горни Лом, община Чупрене, 
област Видин, във връзка с постъпило заявление от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ 
КЪНСТРАКШАН” ЕООД, поради това, че на територията на поземления имот са 
разположени всички съоръжения по осигуряване на водопреноса между „подателя“ 
деривация ф 1600 за ВЕЦ „Китка“ / ПИ с идентификатор 16571.285.861/ до  
„потребителя“ УПИ УПИ II – 001424 „за производствени  - складови дейности“ /ПИ с 
идентификатор 16571.1.428 по КККР в землището на село Горни Лом, Община 
Чупрене, Област Видин, собственост на „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ 
КЪНСТРАКШАН“ ЕООД.” 
 
                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  
                   Гласували 10 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 Адриан Мирославов Маринов                                 „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ЗА” 
 Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ЗА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ОТСЪСТВА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 

 

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ :                    / И. ВЕЛКОВ / 



 
 
 
 


