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ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 144 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  14 от  21.12. 2016 ГОДИНА 

 

 

 

 

                   ОТНОСНО: 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. 

  
 
                   І.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.” 
 
 
                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 
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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”. 
 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 

 

 

 

 


