
ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     №  32 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  5 от  29.01. 2016 ГОДИНА 

 

 

 

                   ОТНОСНО:  Предложение за промяна на начина на трайно ползване и 
собственост на земеделска земя пакет от 4 бр. имоти 
 
 
                   І.На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл.45и ал.1 от Правилник за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.6, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, Общински съвет Чупрене 
 

Р  Е  Ш  И : 
 

      1.Разрешава промяна начин на трайно ползване и собственост на: 
      - ПИ № 043015, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА - ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ в 

землището на село Средогрив, местност „МАЛИ СРЕДОГРИВ” с площ на имота от 
0.569 дка., актуван с Акт за публична общинска собственост № 607 от 18.12.2015 г.да се 
промени начина на трайно ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се 
обяви за Частна Общинска собственост. 
      - ПИ № 035003, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА - ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ в 
землището на село Средогрив, местност „МАЛИ СРЕДОГРИВ” с площ на имота от 
6.494 дка. ., актуван с Акт за публична общинска собственост № 608 от 18.12.2015 г.да 
се промени начина на трайно ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се 
обяви за Частна Общинска собственост. 
    - ПИ № 036001, представляващ ПАСИЩЕ С ХРАСТИ - ДЕВЕТА 
КАТЕГОРИЯ в землището на село Средогрив, местност „МАЛИ СРЕДОГРИВ” с площ 
на имота от 15.257 дка., актуван с Акт за публична общинска собственост № 609 от 
18.12.2015 г.да се промени начина на трайно ползване за други земеделски нужди, като  
ЛИВАДА и се обяви за Частна Общинска собственост. 
   - ПИ № 036007, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА - ДЕВЕТА КАТЕГОРИЯ в 
землището на село Средогрив, местност „МАЛИ СРЕДОГРИВ” с площ на имота от 
3.350 дка., актуван с Акт за публична общинска собственост № 610 от 18.12.2015 г.да се 
промени начина на трайно ползване за други земеделски нужди, като  ЛИВАДА и се 
обяви за Частна Общинска собственост. 
               Промяната на начина на трайно ползване се извършва въз основа на 
приложените скици, които са неразделна част от настоящето решение. 
     2.Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
 
 
 
                   ІІ. 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 / 

 

 
 


