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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 14 

  

                    Днес 21.12.2016 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общинският съвет Чупрене.  
                    В заседанието взеха участие 11 съветника.                    
                    На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом, 
Репляна, Търговище, Средогрив, Кметски наместник на с.Върбово и служители на 
общинска администрация. 
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред: 
                     Предложения за допълнение и изменение на дневния ред няма.  
                     Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                     Гласували  11 съветника: 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                    Заседанието протече при следния дневен ред: 
                    1.Предложение за актуализация на поименния списък на капиталови 
разходи за 2016 год.   
                   2.Предложение за одобряване кандидатстване на Община Чупрене по 
Проект „Красива България” за 2017 год. с обект „Енергоефективни мерки 
административна сграда – Кметство с.Репляна” 
                   3. Предложение за изработване на подробен устройствен план – план за 
регулация и план за застрояване на ПИ 024003, от КВС на с.Протопопинци, община 
|Чупрене, област |Видин и промяна на предназначението на земята. 
                   4.Предложение за продажба на общински имот с планоснимачен № 646 кв. 
57 по регулационния план на с. Върбово 
                   5.Предложение за  разделяне на общински имот УПИ І кв. 35 по 
регулационния план на с.Долни Лом 
                   6.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Захари Георгиев Мицов – б.ж. на 
с.Долни Лом 
                   7.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Георги Христов Ганински – б.ж. на с. 
Горни Лом 
                   8.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Анто Зайков Здравковски – б.ж. на с. 
Горни Лом 
                   9.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Георги Стоянов Мутафчийски – б.ж. 
на с. Чупрене 
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                   10.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Борис Георгиев Бонин – б.ж. на с. 
Средогрив 
                   11.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Миленко Цанов Живин – б.ж. на с. 
Репляна 
                   12.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Георги Иванов Давидов – б.ж. на с. 
Върбово 
                   13.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Марко Иванов Здравковски – б.ж. на 
с. Горни Лом   
                    14.Предложение за одобряване на ползване на стояща маса дървесина от 
ОГФ за 2017 год. 
                    15.  Предложение за промяна собствеността на два броя малки вътрешно 
квартални улици от УПИ ХІV кв.20 по регулационния план на с.Чупрене от публична 
собственост в частна общинска собственост  
                    16. Разни   

 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  
 
                       Т.1. от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък 
на капиталови разходи за 2016 год – Вносител Ваньо Костин – Кмет на Община   
Чупрене. 
                       Господин Костин представи своето предложение. 
                       Въпроси по внесеното предложение няма. 

 
                       Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика с предложение за решение прочете г-жа Мая 
Йолкичова. 
 

                        Гласували 11 съветника: 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”                                                
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                       РЕШЕНИЕ № 142  
                       На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от 
Закона за публичните финанси Общинския съвет одобрява актуализирането на  
поименния списък за капиталови разходи за 2016 год. на Община Чупрене, съгласно 
направеното предложение. 
 
 
                         Т.2. от дневния ред: Предложение за одобряване кандидатстване на 
Община Чупрене по Проект „Красива България” за 2017 год. с обект „Енергоефективни 
мерки сграда Читалище с.Репляна” – Вносител Ваньо Костин – Кмет на Община   
Чупрене. 

  Няма въпроси по внесеното предложение. 
                         Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика с предложение за решение прочете г-жа Мая 
Йолкичова. 
 
                        Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 
 
 
                     РЕШЕНИЕ № 143 

 На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.45 ал.1 т.2 
буква е и чл.84 ал.1 т.7от Закона за публичните финанси, Общинския съвет:          

1.Разрешава кандидатстване на Община Чупрене по Проект „Красива 
България” 2017 г. с обект „Eнергоефективни мерки сграда читалище с. Репляна” на 
обща  стойност 97 985 лв. с включено ДДС по мярка М01 “Подобряване на 
обществената среда в населените места”. Съфинансирането от страна на общината е 
51,1% в размер на 50 070 лв. с включено ДДС.  
                   2.Упълномощава Кмета на Община Чупрене да организира контрол по 
изпълнението на предвидените строително-ремонтни работи и по изразходването на 
средствата, които ще бъдат отпуснати по проекта, ако бъде одобрен за финансиране от 
Проект „Красива България 
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                     Т.3. от дневния ред: Предложение за изработване на подробен 
устройствен план – план за регулация и план за застрояване на ПИ 024003, от КВС на 
с.Протопопинци, община |Чупрене, област |Видин и промяна на предназначението на 
земята - Вносител Ваньо Костин – Кмет на Община   Чупрене. 
                    Господин Костин представи  внесения материал. 
                    По предварително раздадения материал няма въпроси. 
                    Становище прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията по 
земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
  
 
                        Гласували 11 съветника: 
 

 
                                            

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 
 

                     РЕШЕНИЕ №  144 

                     1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 от 
ЗУТ,  Общинският съвет разрешава изработването на, подробен устройствен план - 
план за регулация и план за застрояване на ПИ 024003, от КВС на с.Протопопинци, 
общ.Чупрене, обл.Видин за обособяване, с конкретно предназначение “производствени 
и складови дейности”, съгласно чл.4 ал.7 т.2 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила 
и норми за устройство на отделните видове территории и устройствени зони. 
                       2.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.25 ал.3 т.4 и 
ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет дава предварително съгласие за промяна на 
предназначението на ПИ 024003- 7,566 дка ливада - девета категория от КВС на 
с.Протопопинци, общ.Чупрене, обл.Видин за «производствени и складови 
дейности»,съгласно чл.4 ал.7 т.2 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и норми за 
устройство на отделните видове территории и устройствени зони. Срокът на валидност 
на предварителното съгласие е 12 месеца от датата на решението на Общински съвет. 
 
                      МОТИВИ:  Това инвестиционно намерение, касаещо имота е от 
първостепенно значение за икономическото развитие на общината и съвпада с целите 
на Общинския план за развитие на община Чупрене 2014 – 2020 година.  
                     Общинския съвет взе решение №141 с протокол №13 от 28.10.2016 г., чрез 
което ще се реализира намерението на общината за изграждане на индустриална зона в 
м.”Асаница”, землището на с.Протопопинци, където е въпросния имот №024003, в 
подкрепа на малкия и среден бизнес и свързано със социално икономическото развитие 
на община Чупрене и разкриване на нови работни места. 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
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                    Т.4. от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот с 
планоснимачен № 646 кв. 57 по регулационния план на с. Върбово – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене. 
                     Няма въпроси .                     
                        
                     Становище прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията по 
земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
                     

    Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 

  
 
                   РЕШЕНИЕ №  145 

                       На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, 
Общинският съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на частна общинска собственост:  

         - Имот с планоснимачен № 646 /шестстотин четиридесет и шест/, квартал 
57 /петдесет и седем/ с площ от 5291 /пет хиляди двеста деветдесет и един/ кв.м., по 
регулационния план на с.Върбово, актуван с АОС 637, с начална тръжна цена 15900 лв.    
           Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинското имущество. 
 
 
 
                  Т.5. от дневния ред: Предложение за  разделяне на общински имот УПИ І 
кв. 35 по регулационния план на с.Долни Лом - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
община Чупрене. 
                  Господин Костин представи подробно своето предложение 
                  По така представеното предложение няма дебати. 
 
                  Становище прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията по земеделие 
и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
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                            Гласували 11 съветника: 
 
                    
                    
  

 
                            

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
                                                   1 глас „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” 
 
 
 
                           РЕШЕНИЕ № 146 

                           На основание чл.21,ал.1, т.11 и чл.44, ал.1, т.13 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет: 
                       1.Разрешава от УПИ І, кв.35 с площ от 1720 кв.м. по регулационния план 
на с.Долни Лом, да се извърши делба и се обособят две нови УПИ:  
            - УПИ с площ от 1120 кв.м. 
            - УПИ с площ от 600 кв.м. 
            2.Възлага на кмета на Община Чупрене да разреши изработването на ПУП 
за обособяване на нови УПИ. 

              
 
        
 

                         Т.6. от дневния ред Предложение за  предоставяне на земя от 
общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Захари 
Георгиев Мицов – б.ж. на с.Долни Лом – Вносител Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене   

Няма питания. 
 

                         Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на 
Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и 
еврофондове. 
  
 
 
 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
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                     Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 
 
 
                         РЕШЕНИЕ № 147 

                         На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.2, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-657/11.11.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Захари Георгиев Мицов – с. Долни Лом, описани в Решение № 07/01.02.1999 г. 
по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1416/06.03.1992 г., за землището на с. 
Долни Лом, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                      0.400                                   Сухи дол 
1.              нива                      2.000                                   Прекопска падина 
1.              нива                      0.500                                   Сухи дол 
 И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Долни Лом: 

Имот  № 112011, 112014, 112017 
 
 
 
                       Т.7. от дневния ред:  Предложение за  предоставяне на земя от 
общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги 
Христов Ганински – б.ж. на с. Горни Лом - Вносител Ваньо Костин – Кмет на Обина 
Чупрене. 
                    Господин Костин представи предварително раздадения материал. 
 
                    По представеното предложение няма дебати. 
 
                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
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                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА 
 
 
                      РЕШЕНИЕ № 148 

                        На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-742/06.12.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Георги Христов Ганински – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/01.02.1999 г. по чл. 
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0281/07.01.1992 г., за землището на с. Горни 
Лом, общ. Чупрене. 
 

№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                      2,000                                    Добра вода 
2.              нива                      2,000                                    Добра вода 
3.              ливада                  2,700                                     Река 
4.              ливада                  1,500                                     Добра вода 
5.              ливада                  3,000                                     Средореци 
6.              нива                      1,000                                    Река 
7.              нива                      2,000                                    Добра вода 
8.              нива                      1,000                                    Добра вода 
9.              лозе                       0,300                                    Добра вода 

 
            И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на 

с. Горни Лом: 
             Имоти № 256013, 256015, 256016, 256017, 256018, 256019, 256020, 

256021, 256012 
 
 
                      Т.8. от дневния ред: .Предложение за  предоставяне на земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Анто Зайков 
Здравковски – б.ж. на с. Горни Лом – вносител Ваньо Кстин – Кмет на Община Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
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                    Няма въпроси  по внесеното предложение. 
                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА 
 
 
                      РЕШЕНИЕ № 149 

                      На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-753/09.12.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Анто Зайков Здравковски – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0967/18.02.1992 г., за землището на с. Горни 
Лом, общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                      2,000                                    Левило 
2.              нива                      2,000                                    Лева река 
3.              нива                      1,000                                     Лева река 
4.              ливада                  1,000                                     Лева река 
5.              ливада                  2,000                                     Лева река 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Горни Лом: 
Имоти № 329004, 329005, 329006, 329007, 329008 
 
 
                      Т.9. от дневния ред: Предложение за  предоставяне на земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги Стоянов 
Мутафчийски – б.ж. на с. Чупрене– вносител Ваньо Кстин – Кмет на Община Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
                      Няма дебати по внесеното предложение. 
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                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА 
 

                    РЕШЕНИЕ № 150 
                    На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-758/09.12.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Георги Стоянов Мутафчийски  – с. Чупрене, описани в Решение № 01/11.02.1993 г. по 
чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0736/07.02.1992 г., за землището на с. 
Чупрене, общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                       1,800                                   Бърдавица 
2.              нива                       1,000                                   Постран 
3.              нива                       1,000                                   Лащевица 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Чупрене: 

Имоти № 046073, 046077, 008014 
 
 
 
                      Т.10. от дневния ред: Предложение за  предоставяне на земя от 
общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Борис 
Георгиев Бонин – б.ж. на с. Средогрив– вносител Ваньо Кстин – Кмет на Община 
Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
                      По така представеното предложение няма дебати. 
                     Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
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                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА 
 
                      РЕШЕНИЕ № 151 

                      На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-756/09.12.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Борис Георгиев Бонин – с. Средогрив, описани в Решение № 06/18.01.1999 г. по чл. 18 
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2336/01.06.1992 г., за землището на с. Средогрив, 
общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                       6,000                                   Шлягарник 
2.              нива                       3,000                                   Шлягарник 
3.              нива                       0,100                                   Градините 
4.              лозе                        0,800                                   Сенково лице 
5.              ливада                    0,700                                   Църквенско лице 
6.              ливада                   1,500                                   Шлягарник 
7.              нива                       1,500                                   Шлягарник 
8.              ливада                    1,000                                   Шлягарник 
9.              нива                       0,500                                   Шлягарник 
10.            нива                       1,500                                   Шлягарник 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Средогрив: 

 
Имоти № 075060, 075074, 075075, 075076, 075077, 075078, 075079, 075080, 

075081, 075082 
 

 

                      Т.11. от дневния ред.Предложение за  предоставяне на земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Миленко Цанов 
Живин – б.ж. на с. Репляна– вносител Ваньо Кстин – Кмет на Община Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
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                    Няма дебати по внесеното предложение. 
                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА 
 
                     РЕШЕНИЕ № 152 

                     На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-755/09.12.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Миленко Цанов Живин – с. Репляна, описани в Решение № 05/25.01.1999 г. по чл. 18 ж, 
ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0293/09.01.1992 г., за землището на с. Репляна, общ. 
Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                       1,000                                   Рът 
2.              ливада                   2,000                                   Черни връх 
3.              ливада                   6,000                                   Ветърник 
4.              пасища                  0,500                                   Лозята 
5.              пасища                  1,000                                   Лозята 
 И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Репляна: 
 

Имоти № 153010, 153011, 153012, 153013, 153014 
 
 
                      Т.12. от дневния ред: Предложение за  предоставяне на земя от 
общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги 
Иванов Давидов – б.ж. на с. Върбово– вносител Ваньо Кстин – Кмет на Община 
Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
                      Няма дебати по внесеното предложение. 
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                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА 
 
                      РЕШЕНИЕ № 153 

                      На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-743/06.12.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Георги Иванов Давидов – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл. 18 
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2175/14.05.1992 г., за землището на с. Върбово, 
общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              ливада                    3,000                                  Пробойница 
2.              ливада                    2,000                                  Църтеж 
3.              ливада                    2,500                                  Нарътине 
 И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Върбово: 

Имоти № 312006, 312005, 312004 
 
 
 
                      Т.13. от дневния ред: Предложение за  предоставяне на земя от 
общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Марко 
Иванов Здравковски – б.ж. на с. Горни Лом– вносител Ваньо Кстин – Кмет на Община 
Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
                      Няма дебати по внесеното предложение. 
                      Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
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                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА 
 

                     РЕШЕНИЕ № 154  

                     На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-744/06.12.2016 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Марко Иванов Здравковски – с. Горни Лом, описани в Решение № 
08/09.04.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1718/07.01.1992 г., за 
землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене. 

 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                      1,100                                    Добра вода 
2.              нива                      5,000                                    Добра вода 
3.              нива                      3,000                                    Лева река 
4.              нива                      3,800                                    Лева река 
5.              нива                      3,000                                    Брег 
6.              нива                      2,000                                    Лева река 
7.              ливада                  12,400                                   Дупляк 
8.              ливада                  1,000                                    Лева река 
 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Горни Лом: 

 
Имоти № 212027, 212028, 212032, 212033, 212034, 212009, 301001, 325003 
 
 
 
                      Т.14. от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на стояща 
маса дървесина от ОГФ за 2017 год. – вносител Ваньо Кстин – Кмет на Община 
Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
                      Няма дебати по внесеното предложение. 
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                    Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА 
 

                     РЕШЕНИЕ № 155 
                     1.На основание  чл.21 ал1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.111 от Закона за 
горите и  Наредбата  за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти, и чл.28 ал.1 от Наредбата за управление на ОГТ в 
Община Чупрене, Общинският съвет одобрява ползването в размер на 5852 м3 стояща 
маса дървесина, което е КЛФ за 2017 год. 
                  2.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.    
 
 
                      Т.15. от дневния ред: Предложение за промяна собствеността на два броя 
малки вътрешно квартални улици от УПИ ХІV кв.20 по регулационния план на 
с.Чупрене от публична собственост в частна общинска собственост– вносител Ваньо 
Кстин – Кмет на Община Чупрене 
                      Господин Костин представи своето предложение.  
                      Няма дебати по внесеното предложение. 
                      Становище на комисия прочете г-жа Мария  Тодорова - член на Комисията 
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове. 
. 
                   Гласували 11 съветника: 
 

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

Анжело Цветанов Добричов „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 
Георги Емилов Антов „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
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Иван Антов Луков „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
Людмила Николова Борисова „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА 
 
                     РЕШЕНИЕ №156 

                    На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.6 ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет разрешава 650 кв.м. – представляващи малки вътрешно квартални улици от ПУП 
за изменение на регулация за УПИ 14,15, 16 и 17 на кв.20 по регулационния план на 
с.Чупрене, одобрен на 22.01.2004 г. да бъдат обявени от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост, поради това, че са престанали да имат 
преназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС. 
  
                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене взема това решение във връзка с 
изготвения ПУП за изменение на регулацията, като част от „Комплексен проект за 
инвестиционна инициатива” на Дървопреработвателно предприятие на „Форестинвест” 
ЕООД гр.Монтана, находящо се в УПИ ХІV.кв.20 по регулационния план на с.Чупрене 
/стопански двор/, одобрен на 22.01.2004 г. 
                     Съгласно изготвения  ПУП – ПРЗ са обединени четири броя УПИ в един, 
което е наложило затварянето на  два броя улици, а именно: 
  - Улица между УПИ ХVІ и УПИ ХVІІ с площ от 320 кв.м. 
  - Улица между УПИ ХV и УПИ ХVІ с площ от 330 кв.м. 
   Това изменение не предизвиква условия и причини за затрудняване 
ползването на други съседни имоти. 
                    С приемането на това решение Общинският съвет Чупрене дава възможност 
на Дървопреработвателно предприятие „Форестинвест” ЕООД гр.Монтана да развие 
плануваните дейности, описани в приложената Обяснителната записка към ПУП за 
регулация и застрояване и по този начин ще разположи и организира дейността на 
предприятието, а това ще доведе до разкриване на нови работни места на територията 
на общината. 
 
 
                      Т.16. от дневния ред: Разни 
 
                         Господин Богомил Станков запозна съветниците с постъпили писма в 
Общински съвет Чупрене от: 
                         -Сдружение „ Толерантност” – за оказване помощ на пострадалото 
население на Хитрино; 
                         -от Управителя на МБАЛ гр. Белоградчик – за оказване на финансова 
помощ; 
                         -от Управителя  на МБАЛ „Света петка” гр.Видин – за оказване на 
финасова помощ. 
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                         Госпожа Мария Тодорова сподели за семейство от ромски произход, 
отглеждащо децата си в не много добри условия за живот. 
                         Господин Ваньо Костин – кмет на общината отговори на г-жа Тодорова, 
че за случая ще сигнализира Отдел „ Закрила на детето”. 
 
                         Г-н Костин запозна общинските съветници с проблема „птичи грип”, от 
който има открити няколко огнища във Видинска област и представи представителя на 
Ветеринарна лечебница Белоградчик, който даде указания за действия при евенутална 
поява на заразата в общината и раздаде брошури на присъстващите за разпространение 
сред населението. 
                         Г-н Костин сподили за: 
                         -инвеститорски интереси и закупуване на имоти на територията на 
общината; 
                         -за предстоящата втора среща с желаещите да разработят проекти и 
кандидатстват чрез МИГ „Копрен – Миджур – Западна Стара планина”; 
                         -за разработване и приемане на бюджета на общината за 2017 год.; 
                         -за сметосъбирането, извизването до депо Видин и закупуване на 
контейнери тип „бобри”; 
                          - за проблема с безстопанствените кучета на територията на общината; 
                          -за предстоящите новогодишни празници. 

 
                          Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11:05 часа. 

 
 
 
 

 

 ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

                               / З. Доцинска/                                                              / Б. Станков/  


