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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 37/18.05.2022 г. 

 

Днес,18.05.2022 год. от 09.00 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе извънредно заседание № 37 на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 8 (осем) общински съветници. Отсъстват общинските съветници -г-н 

Адриан Маринов, г-жа Антонина Георгиева, г-жа Ленка Суйкова. 

На заседанието присъстват: г-н Иван Велков - председател на Общински съвет 

Чупрене и общинските съветници: г-н Богомил Станков, г-н Валери Белясин, г-жа 

Велислава Вълчинова, г-н Георги Йокин, г-н Илиян Тонин, г-жа Радостина Ранчинска, 

г-н Цветан Николов. 

Заседанието бе открито в 09.04 часа от г-н Иван Весков Велков - Председател на 

Общински съвет Чупрене. 

 Извънредното заседание бе ръководено от г-н Иван Весков Велков – 

Председател на Общински съвет – Чупрене, който обяви, че на днешното заседание 

присъстват осем общински съветника, има кворум и може да започне работа. 

 

 Точка 1 от дневния ред: Отмяна на Решение № 223, взето с протокол № 35 от 

06.04.2022 г. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Ранчинска за становище на комисията, която подкрепя 

внесеното предложение с три гласа - „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване. 

 

Гласували  поименно 8 (осем) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ОТСЪСТВА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков  „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ОТСЪСТВА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
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„ЗА” - 8  (осем) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

Предложението се прие с 8 (осем) гласа - „ЗА”. 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 225 
 

 

Относно: Отмяна на Решение № 223, взето с протокол № 35 от 06.04.2022 г.  

 

 На основание чл. 45 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, ал. 

12, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, във вр. със Заповед № РД - 

25 - 49/09.05.2022 г. на Областен управител на област Видин,  

 
Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

                Отменя Решение № 223, взето с протокол № 35 от 06.04.2022 г.  

 

 Мотиви: Със Заповед № РД - 25 - 49/09.05.2022 г. Областен управител на област 

Видин е оспорил пред Административен съд - Видин Решение № 223, взето с протокол 

№ 35 от 06.04.2022 г., като незаконосъобразно. 

 Поради съществени нарушения, допуснати при издаването на административния 

акт е необходимо решението да бъде отменено. 

 

Точка 2 от дневния ред: Възлагане изготвянето на пазарна оценка за определяне на 

цени за отдаване под наем на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Вълчинова за становище на комисията, която подкрепя 

внесеното предложение с два гласа - „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване. 

 

Гласували  поименно 8 (осем) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ОТСЪСТВА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ОТСЪСТВА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА” - 8  (осем)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0  



„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0  

 

Предложението се прие с 8 (осем) гласа – „ЗА”. 

 

 

                                                       РЕШЕНИЕ № 226 
 

 

Относно: Възлагане изготвянето на пазарна оценка за определяне на цени за отдаване 

под наем на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ 

 

 На основание чл. 37и, ал. 1, ал. 12, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37о, ал. 

1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с изготвена експертна 

пазарна оценка за определяне на средни наемни цени на земи от общинския поземлен 

фонд - пасища и ливади на територията на Община Чупрене, област Видин от „ХЕНА“ 

ООД Видин с експерт оценител Бистра Кирилова Василева – лицензиран оценител със 

сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100514/14.12.2009 г., изд. въз 

основа на Лиценз № 8002/16.03.1999 г.,  

 
 Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

 

 1. Задължава Кмета на Община Чупрене да възложи изготвянето на повторна 

пазарна оценка  за определяне на цени за отдаване под наем на пасища, мери и ливади 

по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.  

 2. Задължава Кмета на Община Чупрене да възложи изготвянето на пазарна 

оценка в седемдневен срок от приемане на решението. 

 

 Мотиви: Ежегодно Общинският съвет приема решение за предоставяне и 

актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, което съдържа: годишен 

план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища, ливади за общо и 

индивидуално ползване, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането 

на мерите, пасищата и ливадите. Пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем по 

реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ по цени, определени по пазарен механизъм.  

 До настоящият момент Общински съвет Чупрене не е взел решение за приемане 

на годишен план за паша и даване на съгласие за предоставяне на мери, пасища и 

ливади за общо и индивидуално ползване.  

 Кмета на Община Чупрене е представил на общински съвет  пазарна оценка за 

определяне на средни наемни цени на земи от общинския поземлен фонд - пасища и 

ливади на територията на Община Чупрене, област Видин от „ХЕНА“ ООД Видин с 

експерт оценител Бистра Кирилова Василева – лицензиран оценител със сертификат за 

оценителска правоспособност рег. № 100100514/14.12.2009 г., изд .въз основа на 

Лиценз № 8002/16.03.1999 г, която е изготвена на 25.03.2022 г. В оценката е изложено, 

че за определяне на наемните стойности на земи от общинския поземлен фонд - 

пасища, мери и ливади на територията на Община Чупрене по сравнителния метод е 

използвана информация от наредби и решения на общинските съвети, касаещи наемни 

цени на имоти, общинска собственост в други подобни общини в Република България, 

както и че цените са съобразени със средното годишно рентно плащане за 2021 - 2022 г. 

на ОД „Земеделие” - Видин. 



 Считам, изготвената оценка за необективна, тъй като в оценката не е посочена 

конкретно нито една сходна община и не е цитирано конкретно нито едно решение на 

общински съвет. Общинският съвет не може да прецени избрания сравнителен метод 

на оценителя.  

 Освен това, на заседания на Общински съвет, проведни на 06.04.2022 г. и 

29.04.2022 г. имаше дебат за определяне на наемните цени.   

 Необходимо е да бъде изготвена повторна оценка за определяне на наемните 

цени, с което ще бъде постигната и целта на закона цените да бъдат определени по 

пазарен механизъм.  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от г-н Иван Велков 

- председател на Общински съвет Чупрене в 09.12 часа. 
 

 

 

 

 

Протоколчик:                                           Председател ОбС: 

 

             /Eлка Петрович/    /Иван Велков/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


