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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 18   

 
                   Днес 30.05.2013 год. от 09.30 часа в Малкият салон на Читалище Чупрене се 
проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.  
                   На заседанието присъстваха кметски наместници на селата Долни Лом, 
Средогрив, Репляна, Търговище, Протопопинци. 
                   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 съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 
набирателната за бюджета сметка на Община Чупрене 
                   2.Предложение за избор на делегат за Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин 
                   3.Предложение за одобряване на ползване на стояща маса дървесина от ОГФ 
                   4.Предложение за отдаване за ползване на отдел от ОГФ чрез публичен търг 
                   5.Предложение за изработване на Общ устройствен план на Община 
Чупрене 
                   6.Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в 
землището на с.Долни Лом 
                   7. Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в 
землището на с.Чупрене 
                   8.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 165008 –  земеделска 
земя, находяща се в землището на с.Търговище м. „Станчина стран” 
                   9.Разни  
 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за съгласие за предоставяне на временен 
безлихвен заем от набирателната за бюджета сметка на Община Чупрене – вносител г-н 
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   След направените разяснения за необходимостта от временния заем, 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. 
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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 № 233 
                   1.На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от Закона за 
общинския бюджет Общинският съвет разрешава да бъде предоставен временен 
безлихвен заем за бюджета на Община Чупрене в размер на 50 000 лв. / петдесет хиляди 
лева/, от набирателната сметка на общината, за извършване на неотложни разплащания, 
възстановими до 25.12.2013 год. 
                   2.Допуска предварително изпълнение на настоящето решение. 
                     
 
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за избор на делегат за Общото събрание 
на акционерите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин – вносител г-н Богомил Станков 
– Председател на Общински съвет Чупрене 
                    Г-н Станков запозна общинските съветници с писмото на МБАЛ „Света 
Петка” за свикване на Общо събрание на акционерите и в качеството си на акционер в 
дружеството Общинския съвет трябва да избере свой представител. 
                   Отношение по въпроса взеха: 
                   -г-жа Антонина Георгиева, която подчерта, че до момента се е налагало три 
пъти да ползва услугите на тази болница, но е разочарована; 
                   -г-н Цветан Николов заяви, че лошото управление на болницата е довело до 
това състояние. 
                   Няма други дебати по предложението. 
 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Антонина Алексиева 
Георгиева прочете становище 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 № 234 
                   На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от ТЗ Общинският 
съвет Чупрене избира за делегат на Община Чупрене в Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ „Света Петка" АД град Видин, БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ – Председател на 
Общински съвет, като по предложения дневен ред да гласува, защитавайки правата и 
интересите на акционера Община Чупрене. 
  
МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да избере свой представител, 
който да участва и представлява общината в Общото събрание на акционерите на 
дружеството. 
 
 
 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за одобряване на ползване на стояща маса 
дървесина от ОГФ – 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-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”  
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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 № 235 

       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 Об 
Съвет да одобри ползането в размер на 219 м3 стояща маса дървесина от ОГТ, като 
включи в КЛФ отдел 63 „л”. 

 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за отдаване за ползване на отдел от ОГФ 
чрез публичен 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 „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 № 236 
                   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:  
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Отдел 63  „л”-с. Горни Лом 
дървесен вид: бук 

 количество                     лв/м3 
 
Трупи за бичене    121 м3     60 лв. 
ОЗМ                64 м3                                 37 лв. 
Средна                                      5 м3                                 39 лв. 
Дребна                                      2 м3                                 39 лв. 
Дърва/пл.м3/                          27 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„л”  -  10 900.00 лв. 

Цените са без ДДС. 
 
            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.5 от дневния ред: Предложение за изработване на Общ устройствен план 
на Община 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. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 237 
                   На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл. 124 ал.1 от ЗУТ, във връзка с § 
123 ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на ЗУТ, Общинският съвет разрешава изработването на нов Общ 
устройствен план на Община Чупрене, като възлага на Кмета на Общината да проведе 
процедурата. 
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                   Т.6 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, 
находящи се в землището на 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”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 238 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.24а, ал.5 и чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Общинския съвет разрешава отдаване под наем на 
земеделски земи в   Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване  в 
землището на с. Долни Лом, както следва:   
 
КАД 
№ 

       
ДКА 

                   
КАТ. НТП МЕСТНОСТ 

207027 2,820  8 Естествена ливада Две крушки 
207058 1,596  8 Естествена ливада Две крушки 
207059 0,616  8 Естествена ливада Две крушки 
223011 5,113 9 Естествена ливада Постолов луг 
223014 5,289 9 Пасище,мера Постолов луг 
 
 
ЛИВАДИ     10.145 дка. 
ПАСИЩА, МЕРИ                            5,289 дка. 
Срок за ползване 5 /пет/ години. 
Начална тръжна цена за една година - 60 лв. 
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                   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.7 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, 
находящи се в землището на 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. 
 
                   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 № 239 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.24а, ал.5 и чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Общинския съвет разрешава отдаване под наем на 
земеделски земи в   Община Чупрене, чрез публичен търг с явно наддаване  в 
землището на с.Чупрене, както следва:   
КАД 
№ 

       
ДКА 

                   
КАТ.               НТП                    МЕСТНОСТ 

062018 5,280  9 Пасище,мера Катичова падина 
087011  5,205  4 Естествена ливада Карапанджин ями рът 
098067  5,126 9 Еcтеcтвена ливада Долно брезие 
287005 6,635 9 Пасище,мера Карапанджин рът 
318007 7,510 10 Еcтеcтвена ливада Тупанар 
 
ЛИВАДИ     17.841 дка. 
ПАСИЩА, МЕРИ                          11,915 дка. 
Срок за ползване 5 /пет/ години. 
Начална тръжна цена за една година - 110 лв. 
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                   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.8 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 
165008 –  земеделска земя, находяща се в землището на с.Търговище м. „Станчина 
стран” – 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 № 240 
                   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 № 165008 /сто шесдесет и пет хиляди и осем/, представляващ – 
ЛИВАДА девета категория в землището на село Търговище, местност „Станчина 
стран” с площ на имота от 36,116 дка. /тридесет и шест декара и сто и шестнадесет 
кв.м./, актуван с АОС 337. 
       Начална тръжна цена  – 8700  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. 
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                   Т.9 от дневния ред: Разни 
                   -г-н Богомил Станков призова общинските съветници за по-дейно участие 
във всички мероприятия, провеждани от общината и в случая – за предстоящия 
Турлашки фолклорен събор; 
                   -г-н Милчо Михайлов отправи питане за ремонта на общински път Репляна 
– Долни Лом – Горни Лом, който се извършва по ПРСР;  
                   -г-н Ваньо Костин запозна общинските съветници накратко с 
организационните въпроси по провеждането на фолклорния събор на 14 и 15.06. т.г. и 
ги призова за дейно участие в организацията му. 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.30 ч. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
 
                    
 


