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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 37   

 

                   Днес 29.05.2015 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет 

Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   

                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   

                   На заседанието присъстваха Кметски наместници на селата Репляна, 

Търговище, Средогрив, Долни Лом и Върбово и Кмет на Кметство Горни Лом. 

                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 

Общинския съвет, който откри заседанието и предложи дневния 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 

 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

                   Заседанието протече при следния дневен ред: 

                   1.Предложение за  приемане на  План за работа на Общински съвет Чупрене 

за второ полугодие на 2015 год. 

                   2.Предложение за избор на представител от Общински съвет Чупрене за 

Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Петка” АД гр.Видин 

                   3.Предложение за увеличение размера на капиталовите разходи с източник 

на финансиране – собствени средства 

                   4.Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по схема „Независим 

живот” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване” по ОПРЧР 2014-2020 год.  

                   5.Предложение за отдаване под наем на общинска собственост – недвижим 

имот- помещение в сградата на Здравна служба с.Горни Лом 

                   6.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 

възстановяване на собственост на наследници на Йордан Томов Нешколовски б.ж. на 

с.Горни Лом 

                   7.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 

възстановяване на собственост на наследници на Дечо Костов Андреев б.ж. на с.Горни 

Лом 

                   8.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 

възстановяване на собственост на наследници на Петър Тодоров Младенов б.ж. на 

с.Долни Лом 

                   9.Предложение за  продажба на общински имот  в землище на с.Чупрене 

                   10.Предложение за продажба на общински имот  в землище на с.Чупрене 

                   11.Предложение за продажба на общински имоти землище Горни Лом 

                   12.Предложение за закупуване на автомобил – джип 4х4 за нуждите на 

бюджетна дейност по управление на общинската гора 

                   13.Разни 
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Р Е Ш Е Н И Я: 

 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за  приемане на  План за работа на 

Общински съвет Чупрене за второ полугодие на 2015 год. . – вносител Богомил 

Станков – Председател на Общински съвет Чупрене 

                   Плана за работа на Общинския съвет е отворен и може да се актуализира по 

всяко време, в зависимост от необходимостта, подчерта г-н Станков. 

                   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 10 съветника: 

                   „ЗА”   - 10 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 484 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет приема План за 

работа на Общински съвет Чупрене за второ полугодие на 2015 год. 

  

 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за избор на представител от Общински 

съвет Чупрене за Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Петка” АД 

гр.Видин . – вносител Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене 

                   Г-н Станков запозна присъстващите с предложението, като заяви, че макар и 

с минимално участие като акционер, Община Чупрене следва да има свой представител 

в търговското дружество при провеждане на Общото събрание. 

                   По предложението няма питания. 

 

                  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. 

 

                   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” 
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Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 485 

                   На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от ТЗ Общинският 

съвет Чупрене избира за представител 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, 

к о й т о  да участва и представлява общината в Общото събрание на акционерите на 

дружеството. 
 

 

 

                   Т.3 от дневния ред: Предложение за увеличение размера на капиталовите 

разходи с източник на финансиране – собствени средства – вносител г-н Ваньо Костин 

– Кмет на Община Чупрене 

                   Г-н Костин запозна общинските съветници с необходимостта от закупуване 

на джип за нуждите на дейността по управлението на общинската гора, за 

придвижването до обектите. 

                   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”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 486 

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от Закона 

за публичните финанси Общинския съвет разрешава да бъдат извършени капиталови 

разходи, с източник на финансиране – собствени средства от местни данъци и такси и 

други неданъчни приходи, за  обекти, както следва :                                                                                             
  

ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ Стойност на обекта 

/лв./ 

   ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ   

8829.Други дейности по селско и горско стопанство, лов и 

риболов  

 

1. Закупуване на джип 4х4 4 000 

 

като средствата са за сметка на издръжката на дейност 8829 „Други дейности по селско 

и горско стопанство, лов и риболов” и делегира права на Кмета на общината да направи 

актуализация на бюджета. 

 

 

                   Т.4 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по 

схема „Независим живот” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване” по ОПРЧР 2014-2020 год. – вносител г-н Ваньо 

Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   Г-н Костин запозна присъстващите с целта за кандидатстване по ОП 

„Развитие на човешките ресурси” – обгрижване на хората с увреждания на територията 

на общината и разкриване на около 50 работни места за срока на проекта – 2 години, с 

осигурени средства за възнаграждения на персонала, ремонт и обзавеждане на Центъра  

за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна 

среда. 

                   По предложението няма дебати. 

 

                   Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 

евроинтеграция и еврофондове г-жа 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 № 487 

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет 

Чупрене: 

                   1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства с проектопредложение по схема 

„Независим живот” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020. 

                   2.Дава съгласие за създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда. 
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                   3.Дава съгласие за предоставяне на помещение – общинска собственост за нуждите 

на  Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или 

в домашна среда, находящо се в сградата на Общинска администрация Чупрене, кв. 40 

пл.№ 854 по регулационния плана на с.Чупрене. Помещението се предоставя за срока за 

изпълнение на проекта и срок, не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на 

окончателния доклад по проекта.   

                   4.Община Чупрене да поддържа услугите за социално включване в общността или 

в домашна среда, за срок, не по-малък от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на 
окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. 

                   5.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене. 

 
 

                   Т.5 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на общинска 

собственост – недвижим имот- помещение в сградата на Здравна служба 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-жа 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 № 488 

                       На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, 

Общинският съвет разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез 

публичен търг с явно наддаване на част от имот – публична общинска собственост - 

помещение с площ от 18.5 кв.м.и помещение с площ от 7.5 кв.м.- общо 26 кв.м. 

находящи се в Едноетажна масивна сграда – здравна служба със застроена площ 108 

кв.м. построена в Урегулиран поземлен имот ХХІІІ-90, от квартал 9  по регулационния 

план на с.Горни Лом  с предназначение за магазин - дрогерия за срок от 5 /пет/ години 

и с начална тръжна цена - наем за 1 /един/ месец – 50 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.6 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 

поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Йордан Томов 

Нешколовски 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-жа 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 № 489 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-180/21.05.2015 г. на 

ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 

фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 

насл. на Йордан Томов Нешколовски – с. Горни Лом, описани в Решение № 

08/09.04.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2005/02.04.1992 г., за 

землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене. 

№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                      2,500                                   Слановище 

2.              нива                      2,000                                   Церов дол 

3.              нива                      2,500                                   Голички рът 

4.              нива                      3,000                                   Китка 

5.              ливада                   6,000                                   Трап 

6.              ливада                   2,500                                   Голички рът 



 7 

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

Горни Лом: 

Имоти № 053052, 053015, 053018, 053019, 053051, 053017, 053053, 144015, 

211037 

 

 

                   Т.7 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 

поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Дечо Костов 

Андреев б.ж. на с.Горни Лом – 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-жа 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 № 490 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-179/21.05.2015 г. на 

ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 

фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 

насл. на Дечо Костов Андреев – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по 

чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1693/11.03.1992 г., за землището на с. Горни 

Лом, общ. Чупрене. 

№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                      2,000                                   Пен дол 

2.              нива                      2,400                                   Бела вода 

3.              нива                      3,000                                   Бела вода 

4.              ливада                   2,000                                   Дяволска воденица 

5.              ливада                   4,000                                   Бела вода 

6.              ливада                   4,000                                   Трап 

И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 

Горни Лом: 
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Имоти № 161003, 258026, 259031, 259034 

 

 

                   Т.8 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 

поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Петър Тодоров 

Младенов б.ж. 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-жа 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 № 491 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-181/21.05.2015 г. на 

ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 

фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 

насл. на Петър Тодоров Младенов – с. Долни Лом, описани в Решение № 

2855А/04.08.1992 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2855А/04.08.1992 г., 

за землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене. 

№             НТП                      Площ/дка                            Местност 

1.              нива                       2,000                                   Сенково лице 

 И дава съгласие да бъде възстановен в следния имот в землището на с. Долни 

Лом: 

Имот  № 223015 
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                   Т.9 от дневния ред: Предложение за  продажба на общински имот  в 

землище 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-жа 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 № 492 

                   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 № 031026 представляващ Зеленчукова култура четвърта категория в 

землището на село Чупрене, местност „Голема река – Р. ГР.” с площ на имота от 0.746 

дка. актуван с АОС 576, с начална тръжна цена 370  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.10 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот  в 

землище 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-жа 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 № 493 

                   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 № 031033 представляващ Зеленчукова култура четвърта категория в 

землището на село Чупрене, местност „Голема река – Р. ГР.” с площ на имота от 2.105 

дка. актуван с АОС 577, с начална тръжна цена  1050 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.11 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имоти 

землище 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-жа 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” 
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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 № 494 

                   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 № 072015 представляващ Лозе десета категория в землището на село 

Горни Лом, местност „Крушак” с площ на имота от 0.650 дка. актуван с АОС 579, с 

начална тръжна цена 130  лв.  

       ПИ № 072016 представляващ Лозе десета категория в землището на село 

Горни Лом, местност „Крушак” с площ на имота от 0.231 дка. актуван с АОС 580, с 

начална тръжна цена 50  лв.  

       Обща начална тръжна цена 180 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.12 от дневния ред: Предложение за закупуване на автомобил – джип 4х4 

за нуждите на бюджетна дейност по управление на общинската гора – 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-жа 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” 
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Младен Любенов Младенов „ЗА” 

Роза Симеонова Тодорова „ЗА” 

Станимир Ангелов Дафинкичов „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                    Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 495 

                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост, 

Общинският съвет Чупрене разрешава да се закупи лек автомобил – Джип 4 х 4 за 

нуждите на „Общинска гора” за сума до 4000 лв. :  

        Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши покупката. 

 

 

                   Т.13 от дневния ред: Разни: 

                   -г-н Станков запозна присъстващите с постъпилата жалба в Общинския 

съвет от г-н Станчо Иванов Марков жител на с.Средогрив за нанесена щета на 

общинско имущество в същото село, като на лицето да се отговори писмено, че са 

уведомени органите на МВР за извършеното деяние; 

                   -г-н Милчо Михайлов сподели за проблем с овчарник в с.Горни Лом; 

                   -г-жа Антонина Георгиева взе отношение по въпроса за пуснатите на 

свобода животни на ромите от махалата в Чупрене, които нанасят вреди на 

селскостопанското и общинско имущество в селото, като заяви, че проблема с ромите в 

района на магазините си остава не решен, независимо от предприетите действия и 

подкрепя изказаното мнение за следващото заседание на Общинския съвет писмено да 

бъде поканен за участие по проблема началника на РПУ гр.Белоградчик; 

                   -г-н Ваньо Костин запозна общинските съветници с: 

                   -закупуване на сграда в Горни Лом за изграждане на ЦНСТ; 

                   -продажба на негодно за употреба общинско имущество; 

                   -продажба на общинска земеделска земя – инвестиция за строителство; 

                   -предстоящ оглед на земеделска земя в общината за засаждане на трайни 

насаждения; 

                   - дарение за членове на Сдружението на пчеларите от общината по два 

кошера; 

                   -закупуване на земеделска земя от 5 дка на разклона на „Орля” за 

изграждане на   ловни атракции; 

                   -предстоящото посещение на гости от Румъния и Германия по линия на 

Трансгранично сътрудничество; 

                   -информация за предстоящият Торлашки фолклорен събор. 

                   

 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.00 ч. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 



 13 

 


