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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№   3 

 

 

                   Днес 18.12.2015 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвeт  
Чупрене се проведе заседание на Общинският съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   На заседанието присъстваха кметовете на селата Горни Лом, Долни Лом, 
Репляна, Средогрив, Търговище, кметски наместници на селата Върбово и 
Протопопинци, Секретаря на общината и Директор Дирекция „Обща администрация” 
при ОбА Чупрене.   
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието. 
                   Г-н Станков предложи дневния ред. 
                   Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред. 
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1.Предложение за  избор на делегат в Общото събрание на   
                   2.Предложение за  избор на делегат и заместник-делегат на Община Чупрене 
в Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”   
                    3.Предложение за  отмяна на Решение № 547, взето с Протокол № 42 от 
16.10.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене   
                    4.Предложение за  утвърждаване броя на кметските наместници в Община 
Чупрене   
                   5.Предложение за  актуализация на поименния  списък за капиталови 
разходи за 2015 год.  
                   6.Предложение за  одобряване на ползване на прогнозно количество стояща 
маса дървесина от ОГФ за 2016 год.   
          7.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за 
трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC Bulgaria - 
Serbia,  Приоритетна ос 2 „Младежи” с проектно предложение „Реновиране на спортно-
образователна инфраструктура  
                   8.Предложение за Кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за 
трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC Bulgaria - 
Serbia,  Приоритетна ос 2 „Младежи” с проектно предложение „Зелено бъдеще за 
нашите деца”   
                   9.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за 
трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC Bulgaria - 
Serbia,  Приоритетна ос 3 „Околна среда” с проектно предложение „Съвместно 
управление на риска от наводнения в трансграничен регион Чупрене- Княжевац”   
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                   10.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Проект „Красива 
България” за финансиране на обект „Eнергоефективни мерки сграда кметство с.Долни 
Лом”   
                   11.Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на общински 
имоти, находящи се в землището на общината   
                   12.Разни 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за  избор на делегат в Общото събрание 
на НСОРБ – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене 
                   Г-н Станков направи пояснение на присъстващите, че и Община Чупрене, 
както всички останали общини в Република България членува в НСОРБ, което налага 
да бъде определен делегат от Общинският съвет в Общото събрание на НСОРБ, тъй 
като съгласно Устава на сдружението Кмета на общината по право е делегат, а 
общинския съвет избира свой представител. 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков прочете становище с 
предложение за решение. 
 
                     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 „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
                                                                     1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
                   РЕШЕНИЕ № 6 

                   На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 
ал.1 от Устава на НСОРБ, Общинския съвет: 
                   1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България представителя на Общински съвет Чупрене  
                   БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ – Председател на Общински съвет 
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                   2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от 
                   ИВАН АНТОВ ЛУКОВ – Общински съветник. 
 
 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за  избор на делегат и заместник-делегат 
на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини 
„Дунав” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков прочете становище с 
предложение за решение. 
 
                     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 № 7 

                   На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА , Общинския съвет: 
                   1.Определя за делегат в Общото събрание на  Асоциацията на Дунавските 
общини „Дунав”   
                   ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН – Кмет на Община Чупрене 
                   2.Определя за заместник – делегат  в Общото събрание на  Асоциацията на 
Дунавските общини „Дунав”   
                   БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ – Председател на Общински съвет 
Чупрене. 
  
 
 

                   Т.3 от дневния ред: Предложение за  отмяна на Решение № 547, взето с 
Протокол № 42 от 16.10.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене вносител г-
н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене 
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                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков прочете становище с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 8 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  Решение 
№ 547, взето с Протокол № 42 от 16.10.2015 год. на заседание на Общински съвет 
Чупрене, като незаконосъобразно. 
 
 
 

                   Т.4 от дневния ред: Предложение за  утвърждаване броя на кметските 
наместници в Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с указанието на МФ за 
утвърждаване от Общинският съвет на броя на кметските наместници, в съответствие с 
утвърдената численост и структура на общинската администрация. 
                   По внесеното предложения няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 9 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.46а ал.1 от 
ЗМСМА, в съответствие с утвърдената численост и структура на Общинската 
администрация и дадените указания с писмо ФО – 52 от 17.11.2015 год. на 
Министерство на финансите, Общинския съвет утвърждава численост два броя 
„Кметски наместници” в Община Чупрене за с.Върбово и с.Протопопинци.” 
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                   Т.5 от дневния ред: Предложение за  актуализация на поименния  списък за 
капиталови разходи за 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Г-н Костин запозна подробно общинските съветници с поименния списък за 
капиталови разходи и изтъкна необходимостта от неговото актуализаране, в 
съответствие с потребносите, възникналите в процеса на изпълнения на дейностите. 
                   Въпроси поставиха: 

1.г-н Анжело Добричов – кой изработва ОУП на ски писта „Миджур”; 
                   2.г-жа Велислава Вълчинова – постави въпрос свързан с изработването на 
Общ устройствен план на общината. 
                   На поставените въпроси отговори г-н Костин: 
                   -на питане по т.1 – ОУП на туристическа и ски зона „Миджур” се изготвя от 
фирма „ИВИС – Проектеране и Дизаин” ООД гр.София от арх. Емил Леков и на 
11.01.2016 год. предстои обществено обсъждане на същия в Заседателната зала на 
общината; 
                   -на питане по т.2 – изработването на Общ устройствен план на общината ще 
бъде финансирано 70% от РБ и 30% от собствени средства, след обявяване на 
обществена поръчка. 
                    Няма други въпроси. 
 
                    Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     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 № 10 

                   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 2015 год. на Община Чупрене, съгласно направеното 
предложение. 
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                   Т.6 от дневния ред: Предложение за  одобряване на ползване на прогнозно 
количество стояща маса дървесина от ОГФ за 2016 год. – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   Направеното предложение е свързано с окомплектовката на лес-фонда за 
2016 год. и след одобрението му ще последват 3 бр. пакети за добив на прогнозно 
количество стояща маса дървесина, чрез публичен търг, заяви г-н Костин. 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                     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 № 11 

                   На основание  чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с Наредба 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.29 от Наредбата за управление на ОГТ в община Чупрене, Общинския съвет 
одобрява ползването в размер на 6380 м3 стояща маса дървесина от ОГФ , което е КЛФ 
за 2016 година. 
 
  
 

                   Т.7 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по 
Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC 
Bulgaria - Serbia,  Приоритетна ос 2 „Младежи” с проектно предложение „Реновиране 
на спортно-образователна инфраструктура” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                  Поради това, че т.т.7, 8, 9, от дневния ред се отнасят за кандидатстване на 
общината по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, г-н 
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Костин направи разяснение  едновременно и за трите предложения, а гласуването беше 
извършено за всяко предложение по отделно: 
                   По т.7 от дневния ред – проектно предложение „Реновиране на спортно-
образователна инфраструктура” се отнася за частични ремонтни дейности и доставка на 
оборудване за салоните по физкултура и спорт в двете училища на общината; 
                   По т.8 от дневния ред - проектно предложение „Зелено бъдеще за нашите 
деца” се отнася за преустройство на б.училище Долни Лом в „зелено училище”; 
                   По т.9 от дневния ред - проектно предложение „Съвместно управление на 
риска от наводнения в трансграничен регион Чупрене- Княжевац” се отнася за 
закупуване на необходимата техника за почистване на речните корита. 
 

           Г-жа Мария Тодорова направи питане кой изготвя проектите на общината 
           На питането отговори г-н Костин – основно тези проекти са разработени от 

служители от общинската администрация. 
                    Няма други въпроси. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                    „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 12 

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет – 
Чупрене: 
                   1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Проектен Партньор 
в проектно предложение „Реновиране на спортно-образователна инфраструктура” по 
Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC 
Bulgaria - Serbia,  Приоритетна ос 2 „Младежи”. 

                   2.Община Чупрене декларира, че сградите, в които ще се извършват 
ремонтните дейности по проекта са общинска собственост и няма да се извършва 
промяна на тяхното предназначение за срок не по-малък от 5 г. след приключване на 
проектните дейности. 

                   3.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене. 

 

 

 

                   Т.8 от дневния ред: Предложение за Кандидатстване на Община Чупрене 
по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA 
CBC Bulgaria - Serbia,  Приоритетна ос 2 „Младежи” с проектно предложение „Зелено 
бъдеще за нашите деца” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По внесеното предложения няма дебати. 
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                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 13 

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет - 
Чупрене:    
                   1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Проектен Партньор 
по проектно предложение „Зелено бъдеще за нашите деца” по Програмата за 
трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC Bulgaria - 
Serbia,  Приоритетна ос 2 „Младежи”. 

                   2.Община Чупрене декларира, че имотът и сградата, в които ще се 
извършват строителните и ремонтни дейности по проекта са общинска собственост и 
няма да се извършва промяна на тяхното предназначение за срок не по-малък от 5 г. 
след приключване на проектните дейности. 

                   3.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене. 

 

 

 

                   Т.9 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по 
Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC 
Bulgaria - Serbia,  Приоритетна ос 3 „Околна среда” с проектно предложение 
„Съвместно управление на риска от наводнения в трансграничен регион Чупрене- 
Княжевац” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 14 

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет – 
Чупрене:    
                   1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Водещ Партньор по 
проектно предложение „Съвместно управление на риска от наводнения в 
трансграничен регион Чупрене- Княжевац” по Програмата за трансгранично 
сътрудничество България - Сърбия  - Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia,  Приоритетна 
ос 3 „Околна среда”. 

                   2.Община Чупрене декларира, че придобитите активи по проекта ще 
продължат да се ползват за целите на проекта за срок не по-малък от 5 г. след 
приключване на проектните дейности. 

                   3.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене. 

 

 

                   Т.10 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене 
по Проект „Красива България” за финансиране на обект „Eнергоефективни мерки 
сграда кметство с.Долни Лом” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Това е една от малкото сгради – общинска собственост останала не 
ремонтирана и не санирана и се намира в много лошо състояние, заяви г-н Костин. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                    Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     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 № 15 

                   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.7 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет: 
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                   1.Разрешава кандидатстване на Община Чупрене по Проект „Красива 
България”  с обект „Eнергоефективни мерки сграда кметство с.Долни Лом” на обща  
стойност 65 897 лв. по мярка М01 “Подобряване на обществената среда в населените 
места”. Съфинансирането от страна на общината е 51% в размер на 33 607 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”. 
  
 

                   Т.11 от дневния ред: Предложение за учредяване безвъзмездно право на 
ползване на общински имоти, находящи се в землището на общината – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с внесения за разглеждане 
материал – постъпило е заявление от Ловно рибарско сдружение „Миджур” с.Чупрене, 
свързано с поставяне на чакала за фото лов и наблюдение на животни на пет места в 
района на общината, цитирани в заявлението. Съгласието на Общинския съвет за 
учредяване безвъзмездно право на ползване е необходимо, тъй като ЛРС „Миджур” 
изготвя проектно предложение за кандидатстване по Програмата за трансгранично 
сътрудничество България – Сърбия. 
                   Г-н Богомил Станков запозна присъстващите с идеята на проекта – модерен 
фото лов и наблюдения на животните, достъпен за всеки, съчетано с планинско 
колоездене и туризъм. Направи разяснение, че петте чакала ще са разположени на площ 
около 4-5 кв.м. всяко. 
                   По внесеното предложения няма поставени въпроси. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                     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 № 16 

                       На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост: 

       1.Общинския съвет разрешава учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на общински имоти: 

       1. ПИ 000569 – полски път, зем.с.Търговище 
        2. ПИ 000662 – полски път, зем.с.Протопопинци 

       3. ПИ 203032 – полски път, зем.с.Долни Лом 
       4. ПИ 000576 – полски път, зем.с.Чупрене 
       5. ПИ 607003 – дървопроиз.пл., зем.с.Горни Лом, актувана с АОС 482, 

за срок от 10 /десет/ години на НПО – Ловно рибарско сдружение „Миджур” с.Чупрене 
за реализиране на проект по Програма за трансгранично сътрудничество България – 
Сърбия, приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”, за поставяне на чакала за фото лов и 
наблюдение.    
       2.Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на настоящето решение. 
 
                   МОТИВИ: Общинският съвет разрешава учредяване на безвъзмездно право 
на ползване на упоменатите общински имоти, намиращи се на територията на 
общината, за реализиране намеренията на Ловно рибарско сдружение 
„Миджур”с.Чупрене да  постави чакала за фото лов и наблюдение, като по този начин 
ще бъде удовлетворено искането на членовете на ловните дружини от общината. 

 
 
 
                   Т.12. Разни 

                   Г-н Ваньо Костин коментира с общинските съветници управлението и 
разпореждането с общинско имущество в с.Средогрив. 
                   Няма други въпроси. 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.40 часа. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 

 
 
 
 
  
 
 


