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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 13   

 
                   Днес 20.12.2012 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет  
Чупрене се проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   На заседанието присъстваха  кмета на с.Горни Лом, кметски наместници на 
селата Долни Лом, Средогрив, Репляна, Търговище, Върбово, Секретаря на общината г-
н Асен Джунински, Директор Обща администрация при ОбА г-жа Галина Каменова, 
служители от Общинската администрация – разработили проекти на внесените 
материали за разглеждане. 
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред. 
                   Няма предложения за 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  актуализация на поименния списък за капиталови 
разходи за 2012 год. 
                   2.Предложение за промяна на наименованието на социална услуга, 
предоставяна в общността на територията на общината в с.Репляна. 
                   3.Предложение за създаване на доброволно формирование за 
предотвратяване или овладяване на бедствия и аварии на територията на Община 
Чупрене 
                   4.Предложение за  приемане на Наредба за управление на горските 
територии на Община Чупрене 
                   5.Предложение за  разрешаване за почистване на стар „Римски път”, 
минаващ през територията на Община Чупрене 
                   6.Предложение за преобразуване имот „частна общинска собственост” в 
имот „публична общинска собственост” – Комбинирана сграда за Пенсионерски клуб и 
Музей с.Долни Лом 
                   7. Предложение за преобразуване имот „частна общинска собственост” в 
имот „публична общинска собственост” – Зала за тържества с.Чупрене 
                   8. Предложение за преобразуване имот „частна общинска собственост” в 
имот „публична общинска собственост” – Музей и Туристически информационен 
център с.Горни Лом 
                   9.Предложение за актуване на имот публична общинска собственост – 
Пенсионерски клуб и Младежки клуб с.Горни Лом 
                   10. Предложение за актуване на имот публична общинска собственост – Зала 
– Младежки клуб с.Долни Лом 
                   11. Предложение за актуване на имот публична общинска собственост –  
Кметство с.Протопопинци 
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                   12.Предложение за определяне на отдел от ОГФ за отдаване за ползавне чрез 
търг 
                   13.Разни  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 
                   Т.1 от дневния ред: Актуализация на поименния списък за капиталови 
разходи за 2012 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 151 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от ЗОБ и чл.12 от 
ЗДБРБ за 2010 год. Общинския съвет разрешава да бъдат извършени вътрешни 
компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и 
дейностите, както и между отделните обекти по поименния списък за капиталови 
разходи за 2012 год., съгласно направеното предложение, като делегира права на Кмета 
на общината да направи актуализацията. 
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Промяна на наименованието на социална услуга, 
предоставяна в общността на територията на общината в с.Репляна – вносител г-н 
Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   Г-н Костин разясни пред общинските съветници, че промяната в 
наименованието на социалната услуга се налага, вследствие на указания на Дирекция 
„Социално осигуряване” гр.Видин. 
                   Питане по внесения материал: 
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                   -г-н Младен Младенов – ще бъдат ли настанявани в центъра лица от нашата 
община; 
                   -г-жа Антонина Георгиева се интересува от допълнително обучение на 
персонала, които ще бъде назначен в ЦНСТ Репляна; 
                   -г-ца Мария Тодорова се интересува има ли вече определено лице за 
управител на центъра. 
                   Отговор на поставените въпроси даде г-н Костин, който подчерта, че: 
                   -лица от нашата община ще бъдат настанявани, след като отпадне по 
естествена причина някой от ползвателите на услугата, тъй като в центъра отначало ще 
бъдат настанени лица от други домове; 
                   -назначения персонал в Центъра ще премине допълнително обучение под 
ръководството на психиатър от гр.Видин; 
                   -все още няма избрано лице за управител на ЦНСТ Репляна. 
                   По предложението няма други въпроси. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
        
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 152 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Чупрене одобрява 
промяна в наименованието на новата социалната услуга, предоставяна в общността, 
като навсякъде в Решение № 345, взето с Протокол № 36 от 28.06.2011 год. думите 
„Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция” бъдат заменени с 
думите  „Център за настаняване от семеен тип за лица с умствени увреждания”   
  
                   Т.3 от дневния ред: Създаване на доброволно формирование за 
предотвратяване или овладяване на бедствия и аварии на територията на Община 
Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   По предложението направи разяснение г-н Георги Груев – гл. специалист 
при ОбА Чупрене, който запозна общинските съветници със законовите изисквания за 
създаване на доброволно формирование за предотвратяване и овладяване на бедствия и 
аварии. 
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                   По внесения материал няма дебати. 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов 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 № 153 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 от Закона за 
защита при бедствия Общинският съвет одобрява създаването на доброволно формирование 
за предотвратяване или овладяване на бедствия и аварии на територията на Община 
Чупрене, като задължава кмета на Община Чупрене да предприеме изискуемите се от 
закона процесуални действия за създаването на територията на общината на 
доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Приемане на Наредба за управление на горските 
територии на Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Коситн – Кмет на Община 
Чупрене, който заяви пред общинските съветници, че Наредбата е разработена и се 
предлага за приемане от Общинския съвет, съгласно изискванията на Закона за горите. 
                   По предложението няма дебати. 
  
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение с направеното изменение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 1 – Мария Цецкова Тодорова 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 154 
                  1. На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 181 ал.6 от Закана за горите  
Общинският съвет приема Наредба за управление на горските територии на Община 
Чупрене. 
                   2. Възлага на Кмета на общината изпълнение на настоящето решение.   
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                   Т.5 от дневния ред: Разрешаване почистване на стар „Римски път”, 
минаващ през територията на Община Чупрене- вносител г-н Костин – Кмет на 
общината. 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с постъпилото заявление от 
Туристическо дружество „Кипровец” гр.Чипровци за почистване на стария „Римски 
път”, минаващ през територията на общината, с цел изграждане на екопътика. 
                   По внесеното предложения нама въпроси и питания. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 155 
                   На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА Общинския съвет разрешава на 
Туристическо дружество „Кипровец” гр. Чипровци за  почисти стария „Римски път”, 
минаващ през територията на община Чупрене от храсти и бурени, и маркиране на 
трасе до връх „Миджур”, с цел изграждане на „Екопътека” за изкачване на върха откъм 
гр.Чипровци и с.Мартиново. 
 
 
                   Т.6 от дневния ред: Преобразуване имот „частна общинска собственост” в 
имот „публична общинска собственост” – Комбинирана сграда за Пенсионерски клуб и 
Музей с.Долни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Въпрос по внесения материал зададе г-ца Мария Тодорова, като попита - 
сградата за тържества в Чупрене по проект ли ще бъде отрементирана или с наши 
средства. 
                   Отговор на въпроса даде г-н Костин като направи разяснение относно 
преактуването и актуването на придобитите от общината имоти и подчерта, че всичките 
са отремонтирани с наши средства, приведени са в много добър вид и ще се ползуват от 
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цялото население, като и за в бъдеще общината ще кандидатства с проекти по програми 
само със сума максимум, а нямя да „затваря” програмата с малък проект. 
                   Нама други въпроси. 
                   Разяснението направено по този материал важи за т.6 до т.11 вкл. по приетия 
дневен ред. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 156 
                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, ал.2, във връзка с чл.3 ал.2 т.3 от Закона за общинската 
собственост Общинския съвет дава съгласието си да се преобразува общински 
недвижим имот  – УПИ Х, кв.23 по регулационния план на с.Долни Лом, ведно с 
построената в него - Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 160 кв.м., 
построена 1989 г.- Комбинирана сграда, актуван, като частна общинска собственост с 
АОС № 37 от 13.05.2004 г., като имот публична общинска собственост – Комбинирана 
сграда за Пенсионерски клуб и Музей. 
          Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнението на решението. 
  
 
                   Т.7 от дневния ред: Преобразуване имот „частна общинска собственост” в 
имот „публична общинска собственост” – Зала за тържества с.Чупрене – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
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                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 157 
                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, ал.2, във връзка с чл.3, ал.2 т.3, от Закона за общинската 
собственост Общинския съвет дава съгласието си да се преобразува общински 
недвижим имот  – УПИ ІІ – 756, кв.34 по регулационния план на с.Чупрене, ведно с 
построената в него - Едноетажна масивна сграда със застроена площ от 240 кв.м., 
построена 1988 г.- Ресторант, актуван, като частна общинска собственост с АОС № 64 
от 29.06.2004 г., като имот публична общинска собственост – Зала за тържества. 
            Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнението на решението. 
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Преобразуване имот „частна общинска собственост” в 
имот „публична общинска собственост” – Музей и Туристически информационен 
център с.Горни Лом -  вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  



 8

Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 158 
                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, ал.2, във връзка с чл.3, ал.2 т.3, от Закона за общинската 
собственост Общинския съвет дава съгласието си да се преобразува общински 
недвижим имот  – УПИ VІІ - 126, кв.10 с площ 1230 кв.м. по регулационния план на 
с.Горни Лом, ведно с построените в него: 
-Двуетажно паянтово жилище от 140 /сто и четиридесет/ кв.м. 
-Паянтова сграда от 56 /петдесет и шест/ кв.м. 
-Масивна сграда от 6 /шест/ кв.м. 
-Паянтова сграда от 70 /седемдесет/ кв.м. 
-Паянтова сграда от 12 /дванадесет/ кв.м., 
всичките актувани, като частна общинска собственост с АОС № 267 от 18.02.2008 г., да 
бъдат преобразувани като имот публична общинска собственост –  
УПИ VІІ - 126, кв.10 с площ 1230 кв.м. ведно с построените в него: 
-Двуетажна паянтова сграда от 140 /сто и четиридесет/ кв.м. 
-Паянтова сграда от 56 /петдесет и шест/ кв.м. 
-Масивна сграда от 6 /шест/ кв.м. 
-Паянтова сграда от 70 /седемдесет/ кв.м. 
-Паянтова сграда от 12 /дванадесет/ кв.м. 
Всичките за Музей и Туристически информационен център. 
             Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнението на решението. 
 
 
                   Т.9 от дневния ред: Актуване на имот публична общинска собственост – 
Пенсионерски клуб и Младежки клуб с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
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Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 159 
                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, ал.2, във връзка с чл.3, ал.2 т.3, от Закона за общинската 
собственост Общинския съвет дава съгласието си недвижим имот  –– УПИ ХХVІІІ - 
574, кв.6 по регулационния план на с.Горни Лом, ведно с построената в него: Масивна 
двуетажна  сграда – първи етаж от 50 кв.м, и целият втори етаж със застроена площ от 
170 кв.м. придобит чрез Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 
05.06.2008 г. да бъде актуван като публична общинска собственост – Пенсионерски 
клуб и Младежки клуб.. 
             Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
 
 
                   Т.10 от дневния ред: Актуване на имот публична общинска собственост – 
Зала – Младежки клуб с.Долни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

                    
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 160 
                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.6, ал.2, във връзка с чл.3, ал.2 т.3, от Закона за общинската 
собственост Общинския съвет дава съгласието си недвижим имот  – Втори етаж 
състоящ се от магазин с площ от 180 кв.м./сто и осемдесет/ и стълбищна площадка 
с площ от 20 кв.м./двадесет/, с вход от югозапад , дял от Двуетажна  търговска сграда 
– ж.б.конструкция със застроена площ 240 кв.м,/двеста и четиридесет кв.м./, построена 
1971 г. находяща се в УПИ Х /десет римско/, квартал 23, /двадесет и три/ по 
регулационния план на с.Долни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин, придобит чрез договор 
за доброволна делба на съсобствен имот - 30% /тридесет процента/ ид.ч., или 30/100 – 
за ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, съгласно АОС № 62 от 14.06.2004 г. и 70% /седемдесет/ ид.ч., 
или 70/100 – Кооперация „Светлина” – с.Долни Лом, да бъде актуван като публична 
общинска собственост – Зала – младежки клуб. 
             Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнението на решението. 
 
 
                   Т.11 от дневния ред: Актуване на имот публична общинска собственост –  
Кметство с.Протопопинци – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
Милчо Иванов Михайлов „ЗА”  
Младен Любенов Младенов „ЗА”  
Роза Симеонова Тодорова „ЗА”  
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА”  
Цветан Ангелов Николов „ЗА”  

 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 161 
                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.2, ал.1, т.7 във връзка с чл.3, ал.2 т.2, от Закона за 
общинската собственост Общинския съвет дава съгласието си общински недвижим 
имот  – УПИ VІІ, кв.16 по регулационния план на с.Протопопинци и придобитата чрез 
правна сделка Едноетажна масивна търговска сграда със застроена площ 200 кв.м, да се 
преобразува като имот публична общинска собственост – Кметство с.Протопопинци. 
             Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
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                   Т.12 от дневния ред: Определяне на отдел от ОГФ за отдаване за ползавне 
чрез търг – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете становището с 
предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Георги Викторов Георгиев „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Милчо Иванов Михайлов „ЗА” 
Младен Любенов Младенов „ЗА” 
Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 
Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
 
                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
                                                                      1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
                                                                      0 гласа „ПРОТИВ”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 162 

       1.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1  от 
ЗГ  Об Съвет  определя тарифите на корен за добив на прогнозно количество дървесина 
по отдели,както следва:  

Отдел 63  „б”-с. Горни Лом 
дървесен вид: бук 

 количество                         лв/м3 
Трупи за бичене    131 м3                            60 лв. 
ОЗМ              167 м3                           37 лв. 
Средна                                      7 м3                            39 лв. 
Дребна                                      5 м3                            39 лв. 
Дърва/пл.м3/                          74 м3                            37 лв. 

 
Цените са без ДДС. 

            2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ Об 
съвет  определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен за 
прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва: 
 Отдел 63 „б”  -  17 245лв. 

Цените са без ДДС. 
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 3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно 
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ . 
 4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.  
 
 
                   Т.13 от дневния ред:  Разни: 
                   Г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с писмото на МБАЛ 
Белоградчик за тежкото и финансово състояние, и отправената молба за помощ. 
                   Във връзка с горното, общинските съветници изразиха съгласие за среща с  
управителя на болницата гр.Белорадчик на следващото заседание, като същия бъде 
уведомен предварително. 
  
                   Г-ца Мария Тодорова запозна съветниците с организирания благотворителен  
концерт на 29.12. в гр.Видин, с участие на самодейци от целия окръг и предложи да 
бъдат уведомени самодейците от общината за участие и включване в програмата. 
                   Г-н Костин пое ангажимент по горното предложение. 
 
                   Г-н Георги Любенов постави въпрос за почистването на улиците по 
населени места 
                   Отговори г-н Костин, който заяви, че машините работят непрекъснато, но 
приоритетно се почистват общинските пътища, а след това улиците в населените места, 
а за тази цел има хора, назначени по програми. 
 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с: 
                   - състоянието но ЦДГ от общината; 
                   - разкопаните тротоари в с.Протопопинци от хора от малцинството, за 
изваждане на кабелите на БТК. 
  
 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.15 ч. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
 
                     
 
 


