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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№   4 

 

                   Днес 12.01.2016 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвeт  
Чупрене се проведе извънредно заседание на Общинският съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния ред.  
                   Няма 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  отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в  кв.57 пл.№ 646 по регулационнния план на с.Върбово. 
  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 
                   Т.1 от дневния ред: Предложение за  отдаване под наем на недвижим имот 
– частна общинска собственост, находящ се в  кв.57 пл.№ 646 по регулационнния план 
на с.Върбово – 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: 
  

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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                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 17 

                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.11 ал.1 и чл.14 ал.6 от Закона за общинската собственост 
и чл.14 ал.1 и чл.21 ал.14 от НРПУРОИ, предвид изложените в молба с вх.№ 2453 от 
18.12.2015 г. фактически основания, Общински съвет Чупрене 

 
Р  Е  Ш  И : 

                   1.Разрешава отдаването под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Върбово, ул.Първа  № 76, 
общ.Чупрене, обл.Видин, а именно: Имот с планоснимачен № 646 , квартал 57,  с площ 
от 5291 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 637 от 08.01.2016 г. на 
Община Чупрене, на Сдружение с нестопанска цел „Български младежки форум”, 
вписано с Решение № 26 от 20.04.2012 г., със седалище и адрес на управление: 
с.Върбово, общ.Чупрене, ул.”Трета” № 6, представлявано от Божидар Петров Цветков.  

 2.Месечната наемна цена се определя от 70 лв. на месец. 
 
 

 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 


