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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

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

e-mail: obs_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 

  
 
          РЕШЕНИЕ № 219 

 

                  ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 25.03.2022 г. 

 

           ОТНОСНО: Приемане на списък с предназначението, броя, вида и местонахождение-

то на общинските жилища в Община Чупрене. 

     

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост /ЗОС/, чл. 3, ал. 2 от Наредба за условията и реда за управление и 

разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Чупрене,  
 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Списък на общинските жилища на  територията на Община Чупрене за 

2022 г. 

 

 Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

/ЗОС/, предназначението на общинските жилища се определя от общинския съвет по пред-

ложение на кмета на общината и може да се променя съобразно потребностите на населе-

нието в същата. По своето предназначение, общинските жилища се разделят на няколко 

групи: 

 

1. За настаняване под  наем на граждани с установени жилищни нужди; 

2. За продажба, замяна и обезщетение на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени 

за общински нужди; 

3. Ведомствени; 

4. Резервни. 

 

 Списъкът, в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата на 

Община Чупрене, се приема ежегодно от Общински съвет – Чупрене. Крайният срок за 

приемане на списъка е 31 март на съответната година, съобразно посоченото в чл. 3, ал. 2 от 

НУРУРОЖФ на Община Чупрене. 
  
Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 
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Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА” - 10  (десет)  гласа 

 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 Предложението се прие с 10 гласа „ЗА”. 

 

 Решението подлежи на оспорване пред Административен съд - Видин, в 14 - дневен 

срок от съобщаването му. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                   /Е. Петрович/                                                                            / И.Велков / 

 


