
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 156 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  14 от  21.12. 2016 ГОДИНА 

 

 

 

                   ОТНОСНО: 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  
  
 
 
                   1. 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.” 
 
 
                   2. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето 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”. 
 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 

 

 

 

 


