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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№ 21   

 
 
                   Днес 11.12.2013 год. от 09.40 часа в Пенсионерския клуб в с.Чупрене се 
проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   На заседанието присъстваха кметски наместници на селата Репляна,  
Средогрив, Търговище, Върбово, Протопопинци, Долни Лом, кмет на Кметство Горни 
Лом, Секретар на Общинска администрация Чупрене. 
                   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 сметка за бюджета на общината 
                   2.Предложение за увеличение размера на капиталовите разходи със 
собствени средства  
                   3.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи 
за 2013 год.  
                   4.Предложение  за актуализация на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Чупрене 
                   5.Предложение за отмяна на Решение № 266, взета с Протокол № 20 от 
09.10.2013 год. 
                   6.Предложение за промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя 
ПИ 14501 – землище на с.Търговище 
                   7.Предложение за промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя 
ПИ 135007 – землище на с.Търговище 
                   8.Предложение за промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя 
ПИ 134020 – землище на с.Търговище 
                   9. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Иван Каменов Георгиев б.ж. на 
с.Протопопинци 
                   10.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Ванчо Георгиев Иванов б.ж. на 
с.Долни Лом 
                   11.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Надка Младенова Петрова б.ж. на 
с.Средогрив 
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                   12.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Миленко Антов Илийнски б.ж. на 
с.Репляна 
                   13.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Иван Пешев Нанкичов б.ж. на 
с.Чупрене 
                   14.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на Игнат Вълчов Лилин б.ж. на с.Горни 
Лом 
                   15.Предложение за продажба на общински имоти, находящи се в землището 
на с.Търговище 
                   16.Предложение за решение за издаване запис на заповед обезпечаваща  
авансово плащане по Договор № 05/321/01414  от 06.12.2013 год. по Мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, за Проект 
„Рехабилитация и реконструкция път VID 1180// III – 102/ - Махала Бостаните – 
Върбово – Чупрене / III – 114 // от км. 0+000 до км. 10+400 
                   17.Предложение за решение за издаване запис на заповед от Община 
Чупрене в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане 
на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 
05/313/00058 от 06.07.2012 г. по мярка 313 за Проект „Изграждане на туристически 
посетителски център и малки по размер атракции на открито и закрито в община 
Чупрене”   
                   18.Предложение за удължаване срока на действие на Наредбата за условията 
и реда за извършване на дейностите по управление на отпадъците и поддържане на 
чистотата на населените места в Община Чупрене 
                   19.Предложение за одобряване ползване на стояща маса дървесина от ОГТ 
                   20.Предложение за продажба на общински имот, находящ се в землището на 
с.Долни Лом 
                   21.Предложение за решение за издаване запис на заповед от Община 
Чупрене в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по Договор № 05/313/00249/  от 10.12.2013 год. по Мярка 313 за Проект 
„Изграждане на туристическа инфараструктура и поставяне на архитектурни елементи 
за обслужване на туризма в района на с.Долни Лом и с.Горни Лом” 
                   22.Разни  
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
                   Т.1 от дневния ред: Предложение за съгласие за предоставяне на временен 
безлихвен заем от набирателната сметка за бюджета на общината – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По внесеното предложение 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:  
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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 № 272 
                   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 70 000 лв. / Седемдесет 
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 увеличение размера на капиталовите 
разходи със собствени средства – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Г-н Костин заяви, че за изграждане парната инсталация на сградата на 
Общинската администрация е необходимо закупуване на котел и помпи, което налага 
увеличаване на размера на капиталовите разходи със собствени средства. 
                   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”  
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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 № 273 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал.1 от ЗДБРБ за 
2013 год. Общинския съвет разрешава да бъдат извършени капиталови разходи над 
определените със ЗДБРБ за 2013 год., в размер на 11 500 лв., с източник на 
финансиране – собствени средства, както следва :                                                                                           

  
ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ Стойност на обекта 

/лв./ 
   ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ   
І.Общи държавни служби  
1.Закупуване на котел и помпи за парна инсталация за 
сградата на Общинска администрация 

 
11500 

  
 
като средствата са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.  
  
  
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък за 
капиталови разходи за 2013 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”  
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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 № 274 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.12  от ЗДБРБ за 2013 
год. Общинския съвет одобрява актуализирането на  поименния списък за капиталови 
разходи за 2013 год. на Община Чупрене, съгласно направеното предложение. 
 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение  за актуализация на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с мотивите за направеното 
предложение за въвеждане заплащане на такса от 3 лв. при приемане на декларации за 
освобождаване от такса „битови отпадъци” и заяви, че през последните години масова 
практика стана подаване на декларации за освобождаване от такса „битови отпадъци”, 
от лица притежаващи имоти на територията на общината, но живеещи извън нея. При 
периодичните пребивавания в населените места и почистване на имотите си, същите 
изхвърлят много повече отпадъци, отколкото местните жители, а с подадените 
декларации заявяват други обстоятелства, което налага работа на комисията по 
освобождаване от такса „битови отпадъци”, проверки на място и т.н. С въвеждането на 
„местната такса” за подаване на този вид декларация се цели намаляване на разхода на 
общината за извършване на последващите действия по осъществяване на тази дейност 
– освобождаване от такса „битови отпадъци”. 
                   Категорично против приемане на това предложение се изказа г-н Цветан 
Николов. 
                   Кмета на с.Горни Лом изказа мнение, че е редно в тази комисия да бъде 
назначен и кмета на населеното място, тъй като същия е запознат добре с 
обстоятелствата. 
                   Г-н Костин предложи на общинските съветници създадената комисия за 
освобождаване от такса „битови отпадъци” да обнови състава си, като в нея бъдат 
включени: специалист Данъчна служба, специалист Екология на общината и кмета на 
даденото населено място. Подадената декларация за освобождаване от такса „битови 
отпадъци” да бъде придружена от служебни бележки, издадени от енергоснабдяване и 
ВиК, обслужващи района на общината. 
                   По предложението няма други 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 „ПРОТИВ” 
Богомил Данчов Станков „ПРОТИВ” 
Георги Викторов Георгиев „ПРОТИВ” 
Георги Любенов Георгиев „ПРОТИВ” 
Мария Цецкова Тодорова „ПРОТИВ” 
Мая Иванова Йолкичова „ПРОТИВ” 
Милчо Иванов Михайлов „ПРОТИВ” 
Младен Любенов Младенов „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
Роза Симеонова Тодорова „ПРОТИВ” 
Станимир Ангелов Дафинкичов „ПРОТИВ” 
Цветан Ангелов Николов „ПРОТИВ” 

 
 
                   Предложението не се приема с   0 гласа „ЗА” 
                                                                         10 гласа „ПРОТИВ” 
                                                                           1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Младен 
Младенов. 
 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 275 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет не приема 
внесеното предложение за актуализация на Наредбата за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 
Чупрене. 
 
 
 
                   Т.5 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 266, взета с 
Протокол № 20 от 09.10.2013 год. – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 
Общински съвет Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Георги Викторов Георгиев прочете 
становище с предложение за решение. 
 
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” 
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                   РЕШЕНИЕ № 276 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  Решение 
№ 266, взето с Протокол № 20 от 09.10.2013 год. на заседание на Общински съвет 
Чупрене, като незаконосъобразно. 
 
 
 
 
                   Т.6 от дневния ред: Предложение за промяна на начина на трайно ползване 
на земеделска земя ПИ 145001 – землище на с.Търговище – 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 № 277 
                   На основание чл.21 ал.1 т. от ЗМСМА и чл.45и ал.1 и ал.2 от Правилник за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: 
                   1.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на 
част от ПИ 145001 – пасище,мера от 56,744 дка.в землището на с.Търговище за други 
земеделски нужди, съгласно скица-проект № 000661, като ПИ 145003 – ливада от 
54.565 дка.  
        2.Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
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                   Т.7 от дневния ред: Предложение за промяна на начина на трайно ползване 
на земеделска земя ПИ 135007 – землище на с.Търговище – 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 № 278 
                   На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.45и ал.1 и ал.2 от Правилник за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: 
                   1.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на 
част от ПИ 135007 – пасище,мера от 44,124 дка.в землището на с.Търговище за други 
земеделски нужди, съгласно скица-проект № 000658, като ПИ 135010 – ливада от 
42.039 дка.  
        2.Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
 
 
 
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за промяна на начина на трайно ползване 
на земеделска земя ПИ 134020 – землище на с.Търговище – 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 № 279 
                   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.45и ал.1 и ал.2 от Правилник за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: 
                   1.Общинския съвет разрешава да се промени начина на трайно ползване на 
част от ПИ 134020 – пасище,мера от 31,239 дка.в землището на с.Търговище за други 
земеделски нужди, съгласно скица-проект № 000655, като ПИ 134022 – ливада от 
28.797 дка.  
        2.Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
 
 
 
                   Т.9 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Иван Каменов 
Георгиев б.ж. на 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”  
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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 № 280 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-394/01.10.2013 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общински съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Иван Каменов Георгиев  – с.Протопопинци, описани в  Решение № 
04/15.06.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 0055/21.11.1991 г., за 
землището на с.Протопопинци, общ.Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 
          1.       нива        1,500         Шоляк     
          2.       нива        2,600         Лозята      

 3.       нива        1,700         Махала 
 4.       нива        1,100         Махала 
 5.       нива        1,200         Радошевица 
 6.       нива        0,500         Ливаге 
 7.       нива        0,300         Ливаге 
 8.       нива        0,200         Кръстина градина 

          9.       ливада    0,200         Лозята 
         10.      лозе        0,200         Лозята 
         11.      лозе        0,300         Лозята 
         12.      лозе        0,500         Лозята 
 
и дава съгласие  да бъде възстановена в следният имот в землището на с.Протопопинци  

Имот  № 058015. 
 

 
                   Т.10 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Ванчо Георгиев 
Иванов б.ж. на с.Долни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   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”  
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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 № 281 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-439/01.11.2013 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общински съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Ванчо Георгиев Иванов  – с.Долни Лом, описани в  Решение № 07/01.02.1999 г. 
по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 0373/21.01.1992 г., за землището на 
с.Долни Лом, общ.Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

          1.       нива        3,000         Дреняк     

          2.       нива        3,000         Тичи рът      

 3.       ливада    3,000         Лева река 

          4.       ливада    3,000         Петовица 

и дава съгласие да бъде възстановена в землището на с.Долни Лом: 

Имот  №№ 046004, 046006, 238006, 193001,046007, 046002. 

 
 
                   Т.11 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Надка Младенова 
Петрова б.ж. на с.Средогрив – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   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 № 282 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-393/01.10.2013 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинския съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Надка Младенова Петрова – с.Средогрив, описани в  Решение № 06/18.01.1999 г. по чл. 
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 0759/12.02.1992 г., за землището на с.Средогрив, 
общ.Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

          1.       нива        3,800         Шлягарник      

          2.       нива        1,200         Сенково лице      

 3.       ливада    0,800         Садове 

          4.       лозе         0,900         Сенково лице 

и дава съгласие да бъдат възстановени в следния имот в землището на с.Средогрив: 

Имот  № 030047. 

 
 
 
                   Т.12 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Миленко Антов 
Илийнски б.ж. на с.Репляна – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   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 № 283 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-392/01.10.2013 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общински съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Миленко Антов Илийнски – с.Репляна, описани в  Решение № 05/25.01.1999 г. 
по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх..№ 1260/28.02.1992 г., за землището на 
с.Репляна, общ.Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

           1.       ливада    12,000        Тричково врело 

           2.       нива         1,500          Далъц 

и дава съгласие бъдат възстановени в следния имот в землището на с.Репляна: 

Имот  № 054003. 

 
 
                   Т.13 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Иван Пешев 
Нанкичов б.ж. 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”  
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                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 284 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-477/25.11.2013 г. на 
ОСЗ Белоградчик Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Иван Пешев Нанкичов – с.Чупрене, описани в  Решение № 01/11.02.1993 г. по чл. 18 ж, 
ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх..№ 0005/27.09.1991 г., за землището на с.Чупрене, 
общ.Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

           1.       нива         1,500            Раздолци 

           2.       нива         0,400            Манастир 

и дава съгласие да бъде възстановена в следните имоти в землището на с.Чупрене: 

Имот  № 031018, № 035103, № 031040. 

 
 
 
                   Т.14 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Игнат Вълчов 
Лилин б.ж. на 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”  
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 № 285 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-476/25.11.2013 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на насл. на 
Игнат Вълчов Лилин – с.Горни Лом, описани в  Решение № 5587/26.06.2013 г. по чл. 18 
ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх..№ 5587/26.06.2013 г., за землището на с.Горни Лом, 
общ.Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

           1.       нива         23,100          Околчеста орница  

             и дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на 

с.Горни Лом: 

Имот  № 046005, № 0431006, № 045030, № 043012  

 
 
                   Т.15 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти, 
находящи се в землището на с.Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                   По внесения материал 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 № 286 
                   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, Общинския 
съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на частна общинска собственост:  
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ПИ № 103002 – НИВА – пета категория в землището на село Търговище, 
местност „Дешковец” с площ на имота от 3,100 дка., актуван с АОС 446.  

ПИ № 103011 – НИВА – пета категория в землището на село Търговище, 
местност „Дешковец” с площ на имота от 2,600 дка., актуван с АОС 447.  

ПИ № 107013 – НИВА – пета категория в землището на село Търговище, 
местност „Дешковец” с площ на имота от 0,769 дка., актуван с АОС 448. 

Начална тръжна цена  – 2600 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. 
 
 
                   Т.16 от дневния ред: Предложение за решение за издаване запис на заповед 
обезпечаваща  авансово плащане по Договор № 05/321/01414  от 06.12.2013 год. по 
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, за 
Проект „Рехабилитация и реконструкция път VID 1180// III – 102/ - Махала Бостаните – 
Върбово – Чупрене / III – 114 // от км. 0+000 до км. 10+400 – вносител г-н Ваньо Костин 
– Кмет на Община Чупрене 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   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 № 287 

       На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 12 от Наредба № 25 от 29.07. 
2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”  от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. , подкрепена от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чл.56 §2 на Регламент 
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(ЕО) № 1974/2006 на Комисията, и договор за отпускане на финансова помощ № 
05/321/01414 от 06.12.2013 год. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация и 
реконструкция път VID  1180// III – 102/ - Махала Бостаните – Върбово – Чупрене / 
III – 114 // от км. 0+000 до км. 10+400“ , сключен между Община Чупрене и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище и адрес на управление гр. София, 
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 
ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Мирослав Николов 
Николов, Общинският съвет Чупрене 

РЕШИ: 
1.  Упълномощава  кмета  на общината  Ваньо Костадинов Костин  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  894 173,68 лв. ( осемстотин 
деветдесет и четири хиляди сто седемдесет и три лева и шестдесет и осем   
стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ    № 05/321/01414 от 06.12.2013 год. по мярка 321 за Проект 
„Рехабилитация и реконструкция път VID  1180// III – 102/ - Махала Бостаните – 
Върбово – Чупрене / III – 114 // от км. 0+000 до км. 10+400”, сключен между Община 
Чупрене и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Чупрене да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 05/321/01414 и да ги представи пред 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
 
                   Т.17 от дневния ред: Предложение за решение за издаване запис на заповед 
от Община Чупрене в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 
плащане по договор № 05/313/00058 от 06.07.2012 г. по мярка 313 за Проект 
„Изграждане на туристически посетителски център и малки по размер атракции на 
открито и закрито в 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:  

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”  
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                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 288 
                   На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за 
отпускане на финансова помощ №  05/313/00058 от 06.07.2012 г. по мярка 313 за 
Проект „Изграждане на туристически посетителски център и малки по размер атракции 
на открито и закрито в община Чупрене”, сключен между Община Чупрене и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. 
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС 
№ BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Мирослав Николов 
Николов, Общинският съвет 

РЕШИ: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Чупрене да  подпише  Запис  на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   
Разплащателна  агенция  в  размер  на  33 447,30 лв. (тридесет и три хиляди четиристотин 
четиридесет и седем лева и тридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № 05/313/00058 от 06.07.2012 г. по мярка 313 за Проект „Изграждане 
на туристически посетителски център и малки по размер атракции на открито и закрито 
в община Чупрене” сключен между Община Чупрене и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
 

2. Възлага на кмета на Община Чупрене да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 05/313/00058 и да ги представи пред 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.  
 
 
                   Т.18 от дневния ред: Предложение за удължаване срока на действие на 
Наредбата за условията и реда за извършване на дейностите по управление на 
отпадъците и поддържане на чистотата на населените места в Община Чупрене – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Няма дебати по предложението. 
 
                   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”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 289 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет              
удължава срока на действие на сега действащата „Наредба   за условията и реда за 
извършване на дейностите по управление на отпадъците  и поддържане чистотата на 
населените места в община Чупрене“ до разработването в съответствие с изискванията  
на новия Закон за УО /чл.22, ал.1/ на актуализирана общинска наредба за УО, но не по-
късно от 13 юли 2014г. 
 
 
 
                   Т.19 от дневния ред: Предложение за одобряване ползване на стояща маса 
дървесина от ОГТ – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Предложението е във връзка с изготвяне на окомплектован лесфонд за 2014 
год. подчерта г-н Костин. 
                   Нама дебати по предложението. 
 
                   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 № 290 
                   1.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, Общинският съвет одобрява ползването в размер на 7049 м3 стояща маса 
дървесина от ОГТ. 
                    2. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение. 
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                   Т.20 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот, 
находящ 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 № 291 
                   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 № 106061 – нива, осма категория в землището на село Долни Лом, 
местност „Казана” с площ на имота от 3,000 дка., актуван с АОС 449 - начална тръжна 
цена  – 750 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. 
 
 
 
 
                   Т.21 от дневния ред: Предложение за решение за издаване запис на заповед 
от Община Чупрене в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща авансово плащане по Договор № 05/313/00249/  от 10.12.2013 год. по 
Мярка 313 за Проект „Изграждане на туристическа инфараструктура и поставяне на 
архитектурни елементи за обслужване на туризма в района на с.Долни Лом и с.Горни 
Лом” – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
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                   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 № 292 
                   На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, и договор за отпускане на 
финансова помощ № 05/313/00249/ от 10.12.2013 год. по мярка 313 за Проект 
„Изграждане на туристическа инфараструктура и поставяне на архитектурни 
елементи за обслужване на туризма в района на с.Долни Лом и с.Горни Лом”  
сключен между Община Чупрене и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със 
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по 
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от Изпълнителния директор Мирослав Николов Николов, Общинският 
съвет Чупрене 

РЕШИ: 
 

         1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Ваньо Костадинов Костин  да  
подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  126 640,53 (сто 
двадесет и шест хиляди шесттотин и четиридесет лева и петдесет и три стотинки) 
за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ    № 05/313/00249/ от 10.12.2013 год. по мярка 313 за Проект  „Изграждане на 
туристическа инфараструктура и поставяне на архитектурни елементи за 
обслужване на туризма в района на с.Долни Лом и с.Горни Лом”, сключен между 
Община Чупрене и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
         2. Възлага на кмета на Община Чупрене да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 05/313/00249/  и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
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                   Т.22 от дневния ред: Разни  
                   Г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с: 
                   - писмо от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с чл.58 т.31 от 
Наредбата по чл.9 от ЗМДТ; 
                   -предложение за вписване на пропуснатите имена върху паметниците на 
загиналите във войните жители от нашата община; 
                   - постъпила молба за парично подпомагане, свързано с лечение на болно 
дете; 
                   - уведомление за Новогодишно празнуване. 
 
 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.15 ч. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :     /п/                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :      /п/ 
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 


