
 

 

       

 

 

О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  О Б Л А С Т  В И Д И Н 

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 
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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  

от  Анжело Цветанов Добричов – Кмет на Община Чупрене 

                 Относно: Безвъзмездно отдаване за ползване сграда в полза на „МИГ – Западна Стара 

планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци” 

 

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

                Във връзка с отворена покана за кандидатстване на  „Местна инициативна група – Западна 

Стара планина – Копрен – Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци” с  проектно 

предложение до 100 000 евро по подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ в частта малки 

пилотни проекти на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. и изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности", е необходимо Решение на Общинския съвет  за 

предоставяне право на ползване на сграда за целите на единния проект, „Съхраняване и 

популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА 

ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", както 

следва: едноетажна масивна сграда – гостилница, намираща се на адрес: с.Чупрене, ул.Асен 

Балкански №42, актувана с акт за общинска собственост №1521/23.04.2020г и идентификатор на 

имот – ПИ 81757.500.556.2 
 

 Във връзка с горепосоченото, предлагам следния текст за решение: 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Чупрене 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години на многофункционална 

сграда – частна общинска собственост, както следва: едноетажна масивна сграда – 



 

 

       

 

 

гостилница, намираща се на адрес: с.Чупрене, ул.Асен Балкански №42, актувана с акт 

за общинска собственост №1521/23.04.2020г и идентификатор на имот – ПИ 

81757.500.556.2,  на „Местна инициативна група – Западна Стара планина – Копрен – 

Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”, за целите на проект 

„Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции на територията на 

СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - Чипровци, 

Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", код на процедурата: BG06RDNP001-19.476,  

подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности в частта малки пилотни проекти на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г.,  с цел реализиране на подготвения проект, с който се 

цели подреждането на музейна сбирка в с.Чупрене за популяризирането на местните 

традиции и обичаи. 

2. Допуска предварително изпълнение по чл.60, ал. 1 от АПК. 

 

 

                    МОТИВИ: Реализиране на проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи 

и традиции на територията на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-МИДЖУР - 

Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци", като по този начин ще се популяризират 

местните традиции и обичаи.“,  целта е създавене на постоянна музейна експозиция  ”Бит и култура 

на турлаците” в Чупрене. Експозицията ще представя културата, историята, бита и традициите на 

община Чупрене, чрез снимков и документален материал, както и автентични веществени 

експонати. Предложението за предварително изпълнение се налага с оглед крайния срок за 

кандидатстване по подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ в частта малки пилотни 

проекти на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности", който е 01.02.2021г. 

 

Прилагам: Актуално състояние на СНЦ "МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕН-

МИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци"; Скица на сграда № 15-479337-

12.07.2018г.; Акт №1521 за частна общинска собственост; 

 

 

С уважение, 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на Община Чупрене  

 

Съгласувал: 

Адв.Камелия Бакалеева – Станиславова 

Юридически консултант 

 

Изготвил: 

 Мария Тодорова 

Зам.кмет на община Чупрене 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 
 


