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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№   6 

 

                   Днес 29.02.2016 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 представители на всички читалища от 
общината, Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом, Репляна, Средогрив, 
Търговище, Кметски наместници на селата Върбово и Протопопинци, Секретар на 
Община Чупрене, директор Дирекция „Обща администрация” при ОбА, служители от 
общината, изготвили внесените материали.  
                   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   приемане на Отчет за изразходваните бюджетни 
средства, предоставени на читалищата от общината през 2015 год. под формата на 
субсидия  
                   2.Предложение за  приемане на Програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Чупрене за 2016 год. 
                   3.Предложение за  приемане на Годишен доклад по Плана за действие на 
Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
                   4.Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила 
на детето за 2015 год. и Общинска програма за закрила на детето 2016 год. в Община 
Чупрене 
                   5.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване 
мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото събрание 
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК 
ЕООД гр. Видин 
                   6.Предложение за актуализация на Общинския план за развитие на Община 
Чупрене за периода 2014 – 2020 год. 
                   7. Предложение за   приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по 
ЗБППМН за 2015 год. 
                   8. Предложение за   одобряване на подписан от Кмета на Община Чупрене 
Протокол за разпределение собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения 
между държавата и Община Чупрене 
                   9. Предложение  приемане на Програма за управление на Община Чупрене 
за срока на мандат 2015-2019 год. 
                   10.Предложение за приемане на Отчет за изпълнение на Общинската 
програма за опазване на околната среда за 2015 год. 
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                   11.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 086016, землище 
с.Търговище 
                   12.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 306001, землище с. 
Горни Лом 
                   13.Предложение за ползването на пасища, мери и ливади в Община Чупрене 
за 2016 год. 
                   14.Предложение за предоставяне за ползване на общински пътища, 
попадащи в масивите за ползване за стопанска 2015/2016 год. 
                   15.Предложение за одобряване на ползване на стояща маса дървесина от 
отдели от ОГФ 
                   16.Предложение за продажба на пакет общински имоти, находящи се в 
землището на с.Средогрив 
                   17.Разни 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за   приемане на Отчет за изразходваните 
бюджетни средства, предоставени на читалищата от общината през 2015 год. под 
формата на субсидия – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с внесения материал, като 
подчерта, че читалищата са субсидирана държавна дейност и средствата са крайно 
недостатъчни за нормалното функциониране на малките читалища. Липсата на 
човешки ресурси в населените места на общината води до развитие на по-слаба 
дейност. 
                   Питане направи г-н Георги Антов: за разлика в бюджетните средства на 
Читалище Горни Лом и Читалище Чупрене. 
                   Отговори г-н Костин – средствата се разпределят между читалищата на база 
субсидирана численост, а всяко читалище определя щатната си численост. 
                   Г-н Богомил Станков предложи читалищата да преминат в обслужваща 
банка, която има офис в сградата на общината, но се оказа, че таксите за обслужване са 
почти еднакви. 
                   По предложението няма други питания. 
                    
                   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” 
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Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 40 

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 ал.2 от ЗНЧ, 
Общинският съвет  приема Отчета за изразходваните бюджетни средства за 2015 год., 
предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия. 
 
 
 
 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за  приемане на Програма за развитие на 
читалищната дейност в Община Чупрене за 2016 год. – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна присъстващите с Програмата, като подчерта, че тя е 
отворена и може винаги да бъде допълнена, като пожела всичките набелязани 
мероприятия в нея да се случат през годината и допълни, че изявите в читалищната 
дейност са по собствено желание, а не задължение, а човешкия потенциал е беден. 
                   Г-н Илиян Тонин предложи на празника на прохода „Свети Никола”, 
провеждан съвместно с Туристическо дружество от Сърбия, да има изява на наши 
самодейци. 
                   Г-н Костин обяви, че с това предложение ще се допълни Културния 
календар. 
                   Няма други питания. 
                    
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

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 № 41 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от 
Закона за народните читалища Общинският съвет приема Годишна Програма за развитие 
на читалищната дейност в Община Чупрене за 2016 г.  
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                   Т.3 от дневния ред: Предложение за  приемане на Годишен доклад по 
Плана за действие на Община Чупрене за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подчерта, че таксите в детските градини от общината, не 
напразно са два лева месечно на дете. Целта е децата от ромски произход да посещават 
детските градини, където ще придобия знания и умения, но всичко по-нататък зависи 
до домашното възпитание. 
                   Г-жа Велислава Вълчинова сподели конкретни примери от работата си в ОУ 
Горни Лом и подчерта, че независимо от усилията, които се полагат в училищата и 
детските градини „насила хубост не става”. 
                   По предложението няма други дебати. 
 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

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 № 42 

                   На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с т. VІ. от Плана 
за действие на община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 
ромите ситуация, Общинският съвет Чупрене  

РЕШИ: 

                   Приема Годишен доклад по Плана за действие на община Чупрене за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.  
  
 
 

                   Т.4 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета на Общинската 
програма за закрила на детето за 2015 год. и Общинска програма за закрила на детето 
2016 год. в Община Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС 
Чупрене 
                   Г-н Станков представи г-жа Венетка Големшинска от отдел „Закрила на 
детето”, която и изготвила Отчета за 2015 год. и разработила Общинската програма за 
закрила на детето 2016 год. 
                   Г-жа Големшинска сподели за трудностите, които среща в процеса на 
работа, тъй като това са проблемни деца, предимно от ромски произход и изказа 
благодарност на Кметовете на Горни Лом и Репляна за оказаното съдействие. 
                   Г-н Георги Антов предложи в училището в Горни Лом да има охрана, тъй 
като има оплаквания от родители, че ромските деца „тормозят” българските, които са 
само четири на брой и са необходими превантивни мерки, за да не се случи нещо лошо.  
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                   Г-жа Велислава Вълчинова изрази мнение, че учителите в училище Горни 
Лом вместо да преподават по учебните програми, ежедневно имат проблеми и решават 
възникнали инциденти. 
                   По предложението няма други 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 № 43 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със Закона за закрила на 
детето, Общинският съвет  приема Отчета на Общинската програма за закрила на 
детето 2015 год. и Общинска програма за закрила на детето 2016 год. на Община 
Чупрене. 
 
 
 

                   Т.5 от дневния ред: Предложение за определяне позицията на Община 
Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене 
в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 
обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин – вносител г-н  Богомил Станков – Председател на 
ОбС Чупрене 
                   Г-н Костин разясни на общинските съветници, политиката и начина на гласуване, 
съобразени със законовите изисквания. 
                   Г-н Анжело Добричов изрази мнение, че се чувства неудобно да разпорежда на 
кмета на общината как да гласува, поради което ще се въздържи. Интересува се как стои 
въпроса с подмяната на тръбите на водопроводната мрежата в Горни Лом, след като на ВиК е 
определено да експлоатира системите. 
                   Г-н Костин разясни основните положения на взаимодействието Асоциация по ВиК 
област Видин и ВиК ЕООД гр.Видин, като заяви, че на следващото заседание ще бъде поканен 
Областния директор на ВиК, във връзка с лошото качество на питейната вода.   
                   По предложението няма други 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                    „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 
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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 10 гласа „ЗА” 
                                                                     1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 44 

                   На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА,  във връзка с чл.198е ал.5 от Закона за 
водите, Общинският съвет Чупрене възлага на представителя на Община Чупрене в Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК гр.Видин - ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН – Кмет на 
Община Чупрене, да изрази позицията на Община Чупрене по предварително обявения дневен 
ред в писмото на Областния управител на гр.Видин  № АС0104/10 от 16.02.2016 год. и му 
дава мандат да гласува както следва: 
                   1.по т.2 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на Асоциацията 
по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. 
Видин, за приемане на Бюджета на Асоциацията за 2016: 
                   Да подкрепи вземането на решение за приемане на Бюджета за 2016 год. 
като гласува със ”за”.  
                   2. по т.3 от дневния ред: Вземане на решение на Общото събрание на Асоциацията 
по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. 
Видин, за приемане на отчет на Асоциацията за 2015: 
                   Да подкрепи вземането на решение за приемане на отчета като гласува със 
”за”.  
                   3.по т.4 от дневния ред: Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин за 
2015 год.: 
                   Да изслуша отчета за дейността и да подкрепи приемането на отчета като 
гласува със ”за”. 
                   4. по т.5 от дневния ред: Приемане на решение в съответствие с чл.198в ал.4 
т.2 от Закона за водите за сключване на договор между  Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин  и ВиК ЕООД 
гр.Видин  за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане: 
                   Да изслуша проекта за решение и гласува  „за” 
 
                    МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21 ал.2, в 
изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за 
водите и като взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АС0104/10 от 
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16.02.2016 год. с предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, 
насрочено за 14.03.2016 г. 
 
 

 

                   Т.6 от дневния ред: Предложение за актуализация на Общинския план за 
развитие на Община Чупрене за периода 2014 – 2020 год. – вносител г-н Ваньо Костин 
– Кмет на Община Чупрене 
                   Предложението е свързано с получено писмо от Видинската митрополия, за 
намеренията им за кандидатстване по програми за ремонт на православните храмове, 
заяви г-н Костин. 
                   Г-н Анжело Добричов сподели за необходимостта от спешен ремонт на 
църквата в Горни Лом, която е паметник на културата. 
                   Няма други въпроси. 
 
                   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 № 45 

                   На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА Общинският съвет актуализира 
Общинския план за развитие на Община Чупрене за периода 2014 – 2020 год., както 
следва в: 
                   Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, насърчаване 
на инвестиции в селското стопанство, туризъм и насърчаване на малкия и средния 
бизнес.  
                   Специфична цел 1.2. Развитие на разнообразни форми за целогодишен 
туризъм, базиран на природните и културно-историческите дадености на общината. 

               Мярка1.2.1. Подпомагане на развитието на местния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите.  

                  Дейност:  
                  * Опазване и популяризиране на природното и културното богатство на 
общината, 
като допълва същата с думите: 
                „включително и православните храмове от осемте населени места на 
територията на общината” 
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                   Т.7 от дневния ред: Предложение за   приемане на Отчетен доклад за 
дейността на МК по ЗБППМН за 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   Г-н Костин представи Секретаря на МК по ЗБППМН към общината, който е 
изготвил доклада, но по него нямаше дебати и питания от страна на общинските 
съветници. 
                   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 № 46 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема 
Отчетният доклад за дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене през 2015 
год.  
 
 

                   Т.8 от дневния ред: Предложение за   одобряване на подписан от Кмета на 
Община Чупрене Протокол за разпределение собствеността на активите – ВиК системи 
и съоръжения между държавата и Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   Г-жа Галина Каменова – Директор на Дирекция „Обща администрация” при 
ОбА обясни, че подписания Протокол от Кмета на общината касае активите общинска 
собственост, записани в счетоводството на общината, но стопанисвани от ВиК. 
                   Няма въпроси и питания. 
 
                   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 № 47 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет одобрява 
подписания на 22.12.2015 год. от Кмета на Община Чупрене Протокол за 
разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между 
държавата и община Чупрене. 
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                   Т.9 от дневния ред: Предложение  приемане на Програма за управление на 
Община Чупрене за срока на мандат 2015-2019 год. – вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин подчерта, че съгласно изискванията на ЗМСМА, Общинският 
съвет приема Програма за управление на общината за срока на мандата, която е 
отворена и може да бъде актуализирана по всяко време. 
                   Г-н Георги Антов направи предложение, свързано с услуги за свободен 
достъп и привличане, и създаване на работни места за млади хора. 
                   Отговори г-н Станков, които заяви, че в близките дни ще стартира Програма 
за млади хора да  29 год. възраст и се очаква старта на „фермерската програма”.  
                   Няма други въпроси. 
 
                   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 № 48 

                   На основание чл.21 ал.1 т.12, във връзка с чл.44 ал.5 от ЗМСМА 
Общинският съвет  приема  Програма за управление на Община Чупрене за срока на 
мандат 2015 – 2019 год.  
 
 
 

                   Т.10 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчет за изпълнение на 
Общинската програма за опазване на околната среда за 2015 год. – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Внесеното предложение касае изпълнението на Общинската програма за 
управление на отпадъците за 2015 год., каза г-н Костин. Въпреки, че през 2015 год. 
общината направи доста неща – закупуване на камион за сметоизвозване, на нов тип 
контейнери, машина за пресоване на пластмасови бутилки и т.н., в тази насока има да 
се работи още доста. Общината на този етап се справя сама с тази дейност, без да 
ползва услугите на външни фирми. 
                   Г-н Груев – гл.специалист „Екология” при ОбА разясни подробно 
направения отчет и запозна присъстващите с предстоящите дейности по опазване на 
околната среда – процедура по рекултивация на старото сметище на общината, 
закупуване на още контейнери за битови отпадъци тип „бобри”, транспортирането на 
отпадъците до Регионално депо гр.Видин – всичко е свързано с разходи, но това са 
законови разпоредби, които следва да се спазват, заяви той. 
                   Г-н Анжело Добричов сподели за „човешката дейност” на някои места 
покрай речните корита. 
                   Г-н Георги Антов сподели за проблема с безстопанствените кучета. 
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                   Няма други питания. 
 
                   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 № 49 

                   На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.70 ал.5 от  Закон за 
опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закон за управление на отпадъците,  
Общинският съвет Чупрене  приема  „Отчет за изпълнение на  Общинска програма за 
опазване на околната  среда - 2015 година. 
 
 
 

                   Т.11от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 
086016, землище с.Търговище – 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                    „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” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
                                                                     1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 50 

                   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:  

       ПИ № 086016 представляващ НИВА – шеста категория в землището на с. 
Търговище, местност „Прелог” с площ на имота от 7.859 дка.. актуван с АОС 683, с 
начална тръжна цена 2825  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.12 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 
306001, землище с. Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По внесения материал 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                    „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
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 9 гласа „ЗА”. 
                                                                   2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 51 
                   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, 
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Общинският съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на частна общинска собственост:  

        ПИ № 306001 представляващ ЛИВАДА – девета категория в землището на 
село Горни Лом, местност „Путавица” с площ на имота от 12.295 дка.. актуван с АОС 
688, с начална тръжна цена 4180  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.13 от дневния ред: Предложение за ползването на пасища, мери и ливади 
в Община Чупрене за 2016 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници със законовите положения и 
начина на ползване на земеделските земи – общинска собственост. 
                   По предложението 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 № 52 

                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, Общинският съвет Чупрене: 
          1.Приема „Годишен план за паша на територията на община Чупрене за 
2016 год.” и опис на имотите, които е неразделна част от Годишния план. 
          2.Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и 
индивидуално ползване на стопани отглеждащи пасищни животни. 
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          3.Определя задълженията на Община Чупрене и на ползвателите за 
поддържането на имотите за общо и индивидуално ползване, съгласно „Годишен план 
за паша”. 
          4.Приема правила за ползване на мери и пасища на територията на Община 
Чупрене.   
          5.Възлага на Кмета на Община Чупрене да организира изпълнението на 
Годишен плана за паша за 2016 г. 
 
 
 

                   Т.14 от дневния ред: Предложение за предоставяне за ползване на 
общински пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанска 2015/2016 год. – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението отношение взе г-н Илиян Тонин, който сподели, че след 
като общинските пътища, попадащи в масивите за ползване, се предоставят за 
ползване, на практика излиза, че други хора няма да могат да минават от там, за да 
стигнат до своите имоти. 
                   По внесеното предложение няма други питания.  
 
                   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                             „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
                                                                     1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
                   РЕШЕНИЕ № 53 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, Общинският съвет Чупрене: 
                 1.Разрешава предоставянето за ползване на имоти – полски пътища /общо път 
или част от път/, попадащи в масивите за ползване  за стопанска 2015/2016 год. 
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      2.Цена на декар полски път в размер на средното годишно рентно плащане за 
землищата в Община Чупрене – 16 лв.за декар. 
       3.След влизане в сила на решението, възлага на кмета на Община Чупрене да 
издаде заповед и сключи договори за съответната стопанска година. 
  
 
 

                   Т.15 от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на стояща 
маса дървесина от отдели от ОГФ – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Отношение по предложението взеха: 
                   г-жа Велислава Вълчинова – изрази несъгласие с включването на отделите в 
КЛФ за 2016 год., тъй като това е букова гора, а тя „държи водата”; 
                   -г-н Георги Антов като дългогодишен горски служител изрази мнение, че 
това много стара гора и следва отделите да бъдат включени, за да се направи 
прочистване. 
                   Няма други 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 № 54 

                   На основание чл.21, ал.1, 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, 
Общинският съвет  одобрява ползването в размер на 1440 м3 стояща дървесина от ОГТ, 
като включи в КЛФ за 2016г. отдели 72 „ж” -350м3, 72 „е” – 500 м3, 72„о”- 90м3 и 71 
„а”- 500 м3 
                   Възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото решение. 
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                   Т.16 от дневния ред: Предложение за продажба на пакет общински имоти, 
находящи се в землището на с.Средогрив – 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” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 55 

                   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 в землище с.Средогрив, местност 
„Мали Средогрив”:  
 
ПИ № 035001 – ливада - ІХ кат. от 5.591 дка. с АОС 612               нач. цена        1670  лв.  
ПИ № 035002 - овощ.градина - ІХ кат. от 1.853 дка. с АОС 613    нач. цена           550 лв.  
ПИ № 035003 - ливада - ІХ кат. от 6.494 дка. с АОС 685                нач. цена         1950 лв.  
ПИ № 036001 - ливада - ІХ кат. от 15.257 дка. с АОС 686              нач. цена         4550 лв.  
ПИ № 036002 - ливада - ІХ кат. от 14.118 дка. с АОС 614              нач. цена         4250 лв.  
ПИ № 036004 - ливада - ІХ кат. от 1.822 дка. с АОС 615                нач. цена           550 лв. 
ПИ № 036007 - ливада - ІХ кат. от 3.350 дка. с АОС 687                нач. цена         1000 лв. 
ПИ № 036008 - лозе     - ІХ кат. от 1.664 дка. с АОС 616                нач. цена           500 лв. 
ПИ № 036009 - ливада - ІХ кат. от 4.051 дка. с АОС 617               нач. цена          1210 лв. 
ПИ № 036010 - лозе     - ІХ кат. от 0.881 дка. с АОС 618                нач. цена           270 лв. 
ПИ № 036013 - ливада - ІХ кат. от 5.136 дка. с АОС 619               нач. цена          1540 лв. 
ПИ № 036016 - ливада - ІХ кат. от 4.039 дка. с АОС 620               нач. цена          1210 лв. 
ПИ № 036020 - ливада - ІХ кат. от 2.950 дка. с АОС 621               нач. цена            900 лв. 
ПИ № 036026 - ливада - ІХ кат. от 9.885 дка. с АОС 622               нач. цена          2950 лв. 
ПИ № 036030 - ливада - ІХ кат. от 9.260 дка. с АОС 623               нач. цена          2770 лв. 
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ПИ № 036031 - ливада - ІХ кат. от 14.552 дка. с АОС 624             нач. цена          4350 лв. 
ПИ № 036032 - лозе     - ІХ кат. от 1.542 дка. с АОС 625                нач. цена           470 лв. 
ПИ № 036034 - ливада - ІХ кат. от 3.330 дка. с АОС 626               нач. цена          1000 лв. 
ПИ № 036036 - ливада - ІХ кат. от 2.153 дка. с АОС 627               нач. цена            650 лв. 
ПИ № 036037 – лозе     - ІХ кат. от 5.825 дка. с АОС 628               нач. цена          1750 лв. 
ПИ № 036039 – лозе     - ІХ кат. от 1.650 дка. с АОС 629               нач. цена            500 лв. 
ПИ № 036042 – лозе     - ІХ кат. от 1.959 дка. с АОС 630               нач. цена            600 лв. 
ПИ № 036044 - ливада - ІХ кат. от 3.416 дка. с АОС 631               нач. цена           1020 лв. 
ПИ № 036045 - ливада - ІХ кат. от 15.698 дка. с АОС 632             нач. цена           4700 лв. 
ПИ № 036046 - нива    - ІХ кат. от 1.332 дка. с АОС 633                нач. цена            400 лв. 
ПИ № 036051 - ливада - ІХ кат. от 22.130 дка. с АОС 634             нач. цена           6650 лв. 
ПИ № 043003 - ливада - ІХ кат. от 1.890 дка. с АОС 635               нач. цена             570 лв. 
ПИ № 043004 - ливада - ІХ кат. от 1.106 дка. с АОС 636               нач. цена             350 лв. 
ПИ № 043015 - ливада - ІХ кат. от 0.569 дка. с АОС 684               нач. цена             170 лв. 
ПИ № 043017 - ливада - ІХ кат. от 6.489 дка. с АОС 611               нач. цена           1950 лв. 
 
          Обща начална тръжна цена    51000.00 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.17 от дневния ред: Разни: 
                    Г-н Георги Антов сподели за: 
                    -оказване на съдействие на нуждаещ се, във връзка с рушаща се къща-
близнак в двора на жителка на с.Горни Лом; 
                   -строежа на мемориала на загиналите работници в Завод „Миджур” Горни 
Лом; 
                   -интересува се за начина на определяне на личните асистенти по новата 
програма. 
                   Г-н Илиян Тонин представи на общинските съветници отворено писмо от 
Инициативен комитет от с.Чупрене. 
                   Г-н Анжело Добричов направи питане за възстановяване на земеделски земи 
и за текуща поддръжка на футболното игрище в с.Горни Лом. 
                   Г-жа Цветелина Костова от ОбА информира присъстващите за 
предстоящото честване на празника на жената – 8 март в гр.Белоградчик. 
                   Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене: 
                   -  коментира с общинските съветници и помоли за тяхното мнение за 
евентуална организация по провеждането на автомобилно състезание – индивидуално 
по часовник, на територията на общината през м.Юни т.г.; 
                   - потърси съдействие от кметовете по села за разяснение на „фермерската 
програма” сред населението.    
                        
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.45 часа. 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 


