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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 39  

 

                   Днес 17.07.2015 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет 

Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   

                   В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства по 

уважителни причини Цветан Ангелов Николов.  

                   На заседанието присъстваха Кметски наместници на селата Репляна, 

Върбово, Търговище. 

                   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 10 съветника: 

                   „ЗА”   - 10 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   Заседанието протече при следния дневен ред: 

                    1.Предложение за актуализация на  Общинската програма за закрила на 

детето 2015 год. 

                   2.Предложение за приемане на Анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите от социални услуги в Община Чупрене за периода 2012 – 2014 год. 

                   3.Предложение за актуализация на поименния списък на капиталовите 

разходи за 2015 год. 

                   4.Предложение за   изработване на подробен устройствен план – план за 

регулация и план за застрояване на ПИ 024007, ПИ 024008, ПИ 024009 и ПИ 024010 от 

КВС на с.Протопопинци, община Чупрене, област Видин и промяна на 

предназначението на земята в изброените имоти. 

                   5.Предложение за отмяна на Решение № 377, взето с Протокол № 27 от 

05.08.2014 год. 

                   6.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 321005 землище 

с.Горни Лом 

                   7.Предложение за продажба на общински имот ПИ № 401001 землище 

с.Горни Лом 

                   8.Предложение за продажба на пакет от 6 бр. общински имоти  находящи се 

в землището на с.Горни Лом 

                   9.Предложение за продажба на пакет от 3 бр. общински имоти  находящи се 

в землището на с.Горни Лом 

                   10.Предложение за безвъзмездно придобиване от Община Чупрене на 

недвижими имоти – държавна собственост, намиращи се в землището на с.Горни Лом, 

за реализиране на инвестиционно намерение на общината за изграждане на ски зона 

под връх Миджур 
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                   11.Предложение за придобиване на собственост от община Чупрене чрез 

дарение с площ 13,2 кв.м. ПИ 751 кв.41 по регулационния план на с.Чупрене 

                   12.Разни 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за актуализация на  Общинската 

програма за закрила на детето 2015 год. – вносител г-жа Венетка Големшинска – главен 

социален работник в отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” 

гр.Белоградчик 

                   По внесеното предложение няма дебати. 

 

                   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 10 съветника: 

                   „ЗА”   - 10 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 505 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с Закона за закрила на 

детето Общинският съвет актуализира Общинска програма за закрила на детето 2015г., 

като допълва Приоритет І. Социална политика.Намаляване на детската бедност и 

създаване условия за социално включване на децата цел 1 т.6 с изречението 

„Утвърждаване на едно приемно семейство  за община Чупрене”. 

 

 

 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за приемане на Анализ на ситуацията и 

оценка на потребностите от социални услуги в Община Чупрене за периода 2012 – 2014 

год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   Разяснение по весения материал направи г-жа Корнилия Антова – 

гл.специалист „Социална политика” при ОбА Чупрене. 

                   По предложението няма въпроси.  

 

                   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 10 съветника: 

                   „ЗА”   - 10 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 506 

                   На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и  чл.36а, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ Общинският съвет приема 

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община 

Чупрене  за периода 2012-2014. 

   

 

 

                   Т.3 от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък на 

капиталовите разходи за 2015 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 

Чупрене 

                   Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението за актуализация 

на поименния списък за капиталови разходи за 2015 год. 

                   По предложението няма питания. 

 

                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 

предложение за решение. 

                                      Гласували 10 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 „ОТСЪСТВА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 507 

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

за публичните финанси Общинския съвет одобрява актуализирането на  поименния 

списък за капиталови разходи за 2015 год. на Община Чупрене, съгласно направеното 

предложение. 

 

 

                   Т.4 от дневния ред: Предложение за   изработване на подробен устройствен 

план – план за регулация и план за застрояване на ПИ 024007, ПИ 024008, ПИ 024009 и 

ПИ 024010 от КВС на с.Протопопинци, община Чупрене, област Видин и промяна на 

предназначението на земята в изброените имоти – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 
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                   Изработването на ПУП и план за застрояване на посочените имоти от 

землището на с.Протопопинци е свързано с намерението на общината за 

кандидатстване по проект за изграждане на атракционен комплекс, кътове за отдих, 

информационен център, сгради за производствени и складови дейности, заяви г-н 

Костин. 

                   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: 

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 „ОТСЪСТВА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 508 
                   1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ, 

Общинският съвет разрешава изработването на, подробен устройствен план - план за 

регулация и план за застрояване на ПИ 024007, ПИ 024008, ПИ 024009 и ПИ 024010 от 

КВС на с.Протопопинци, общ.Чупрене, обл.Видин за обособяване, с конкретно 

предназначение “за рекреационни дейности” включващи изграждане на Атракционен 

комплекс, състоящ се от информационен център, детски кът, летен театър, басейн, 

хотел с ресторант, паркинги и места за отдих и развлечение и за “производствени и 

складови дейности”, включващи изграждане на пазар за селскостопанска продукция, 

магазин, място за преработка на селскостопанска и животинска продукция, място за 

приемане, сушене, пакетиране и преработка на билки и диворастящи плодове, място за 

преработка на мляко и млечни продукти и др., като възлага на Кмета на Общината да 

проведе процедурата. 

                   2.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.25 ал.3 т.4 и ал.5 

от ЗСПЗЗ, Общинският съвет дава предварително съгласие за промяна на 

предназначението на ПИ 024007- 3,803 дка ливада - девета категория, ПИ 024008 – 

8,354 дка ливада – девета категория, ПИ 024009 – 7,122 дка ливада - девета категория и 

ПИ 024010 – 4,622 дка ливада - девета категория от КВС на с.Протопопинци, 

общ.Чупрене, обл.Видин за «рекреационни дейности» и «производствени и складови 

дейности», като възлага на Кмета на Общината да проведе процедурата. Срокът на 

валидност на предварителното съгласие е 12 месеца. 

                   3. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящото решение 
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                   Т.5 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 377, взето с 

Протокол № 27 от 05.08.2014 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 10 съветника: 

                   „ЗА”   - 10 гласа 

                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 

                   „ПРОТИВ” – 0 

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 509 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  Решение 

№ 377, взето с Протокол № 27 от 05.08.2014 год. на заседание на Общински съвет 

Чупрене, като незаконосъобразно. 

 

 

 

                   Т.6 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 

321005 землище с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   По предложението няма въпроси. 

 

                   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 10 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 „ОТСЪСТВА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 510 
                   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 № 321005 представляващ Ливада десета категория в землището на село 

Горни Лом, местност „ГЪНДЕНИЦА” с площ на имота от 51.000 дка. актуван с АОС 

587, с начална тръжна цена 31000 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.7 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот ПИ № 

401001 землище с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   По предложението няма питания. 

 

                   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 10 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 „ОТСЪСТВА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 511 
                   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 № 401001 представляващ Ливада десета категория в землището на село 

Горни Лом, местност „ЛЮТА” с площ на имота от 21.536 дка. актуван с АОС 586, с 

начална тръжна цена 13000  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 пакет от 6 бр. общински 

имоти  находящи се в землището на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 

на Община Чупрене 

                   По предложението няма въпроси. 

 

                   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 10 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 „ОТСЪСТВА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 512 

                   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 № 036022 представляващ ЛИВАДА осма категория в землището на село 

Горни Лом, местност „РЕКА” с площ на имота от 4.001 дка. актуван с АОС 569, с 

начална тръжна цена 810  лв.  

      ПИ № 036051 представляващ ЛИВАДА осма категория в землището на село 

Горни Лом, местност „РЕКА” с площ на имота от 5.493 дка. актуван с АОС 567, с 

начална тръжна цена 1115  лв.  

      ПИ № 038016 представляващ ЛИВАДА шеста категория в землището на село 

Горни Лом, местност „СЛОГ” с площ на имота от 5.876 дка. актуван с АОС 570, с 

начална тръжна цена 1735 лв. 

      ПИ № 040001 представляващ ЛИВАДА шеста категория в землището на село 

Горни Лом, местност „СЛОГ” с площ на имота от 3.001 дка. актуван с АОС 571, с 

начална тръжна цена 890 лв. 
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                   ПИ № 040002 представляващ ЛИВАДА шеста категория в землището на 

село Горни Лом, местност „СЛОГ” с площ на имота от 2.500 дка. актуван с АОС 572, с 

начална тръжна цена 750 лв. 

                   ПИ № 040003 представляващ ЛИВАДА шеста категория в землището на 

село Горни Лом, местност „СЛОГ” с площ на имота от 2.500 дка. актуван с АОС 573, с 

начална тръжна цена 750 лв.  

       Обща начална тръжна цена 6050 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.9 от дневния ред: Предложение за продажба на пакет от 3 бр. общински 

имоти  находящи се в землището на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 

на Община Чупрене 

                   По предложението няма въпроси. 

 

                   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 10 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 „ОТСЪСТВА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 513 
                   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 № 209018 представляващ ЛИВАДА десета категория в землището на 

село Горни Лом, местност „КИТКА” с площ на имота от 41.631 дка. актуван с АОС 574, 

с начална тръжна цена 7820 лв. 
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        ПИ № 209020 представляващ ЛИВАДА десета категория в землището на 

село Горни Лом, местност „КИТКА” с площ на имота от 3.498 дка. актуван с АОС 575, 

с начална тръжна цена 660 лв. 

        ПИ № 363013 представляващ ЛИВАДА девета категория в землището на 

село Горни Лом, местност „БЕЛА ВОДА” с площ на имота от 12.229 дка. актуван с 

АОС 568, с начална тръжна цена 2330 лв.  

       Обща начална тръжна цена 10810 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 безвъзмездно придобиване от 

Община Чупрене на недвижими имоти – държавна собственост, намиращи се в 

землището на с.Горни Лом, за реализиране на инвестиционно намерение на общината 

за изграждане на ски зона под връх Миджур – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 

Община Чупрене 

                   Г-н Костин поясни на общинските съветници, че след промяната на реда за 

извършване на замени на земеделски земи от държавния поземлен фонд със земеделски 

земи, собственост на физически и юридически лица, и общини, начина по който 

общината ще реализира инвестиционното си намерение за строеж на ски писти 

Миджур, е безвъзмездно придобиване на земи държавна собственост по реда на ЗДС. 

                   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 10 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 „ОТСЪСТВА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ №514 

                   І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет – Чупрене разрешава да бъде актуализирана 

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община 

Чупрене през 2015 г., като в Раздел „Описание на имотите, които общината има 

намерение да придобие и способите за тяхното придобиване” се създаде нова позиция 

№ 1 с описание на поземлените имоти – частна държавна собственост в землището на 

село Горни Лом, които община Чупрене иска да придобие от държавата по реда на 

чл.54 от ЗДС. 

 

                   ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за 

държавната собственост, чл.8, ал.1 и чл.34 от Закона за общинската собственост и в 

изпълнение на Концепцията за развитие на туристическа и ски зона «Миджур», община 

Чупрене, приета с Решение № 371 от 12.06.2014 г. от Общински съвет – Чупрене и 

предвид изложените в Предложение с вх. № 117 от 13.07.2015 г. правни и фактически 

основания, Общински съвет – Чупрене  

 

Р Е Ш И : 

  

                   1. Възлага на Кмета на Община Чупрене да внесе искане чрез Областен 

управител на област с административен център гр. Видин до Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до 

Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост 

на Община Чупрене следните поземлени имоти  -   частна   държавна   собственост   

 

 ОПИС  

 на земеделските земи - държавна собственост 

 в землището на с.Горни Лом, община Чупрене 

 

Относно: Изграждане на туристическа и ски зона 

"Миджур" 

  Община Чупрене  

   

   

№по 

ред Пасище с храсти,  индентификатор:       Площ /кв.м/ 

1. 16571308    1 461665,68 

2. 16571354    1 3144972,60 

3. 16571354    2 194118,4 

4. 16571346    1 288750,42 

5. 16571345    2 260998,57 

6. 16571346    2 59072,26 

      

  Пасище, мера, идентификатор:    

7. 16571308    4 281584,69 

      

  Естествена ливада, идентификатор:   

8. 16571317    2 6592,98 

      



 11 

  Детски лагер, идентификатор:   

9. 1657    1    2    28 7175,44 

      

  Скала, идентификатор:   

10. 16571     2    219 754,31 

11. 16571    2    220 366,29 

12. 16571    2    221 2768,14 

13. 16571    2    223 322,03 

14. 16571    2   241 214,56 

15. 16571    2    242 728,63 

16. 16571    2    3 2337,80 

17. 16571    2    4 1129,25 

18. 16571    2     5 1770,51 

      

  Стопански двор, идентификатор   

19. 16571     0     442 3963,62 

  ОБЩО: 4719286,18 

 

                   3. Възлага на Кмета на Община Чупрене след решението на Министерския 

съвет на Република България  по  искането за безвъзмездно прехвърляне в собственост 

на Община Чупрене на описаните поземлени имоти  -   частна   държавна   собственост 

в точка втора от настоящото  решение,  да предприеме необходимите действия за 

сключване на договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху тези имоти. 

                   4. На основание чл. 34, ал. 7 от Закона за общинската собственост кмета на 

общината да сключи договора за безвъзмездно придобивани в собственост на община 

Чупрене описаните имоти – частна държавна собственост в писмена форма. 

 

 

 

                   Т.11 от дневния ред: Предложение за придобиване на собственост от 

община Чупрене чрез дарение с площ 13,2 кв.м. ПИ 751 кв.41 по регулационния план 

на с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 

                   По предложение на общинските съветници, решението на Общинския съвет 

е допълнено с името на дарителя „Елена Михайлова Кацарова от гр.София”, поради 

което има различие в становището на комисията и самото решение.  

                   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 10 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 „ОТСЪСТВА” 

 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                   РЕШЕНИЕ № 515 

                   На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост: 

         1.Общинския съвет дава съгласието си да се приеме дарение от Елена 

Михайлова Кацарова от гр.София  – ПИ 751, кв.41 с площ 13,2 кв.м., по регулационния 

план на с.Чупрене за оформяне на улица между осови точки 85 и 86 при граници и 

съседи: ПИ 750 – ПК Доверие с.Чупрене от две страни, ПИ 740 – Михайл Младенов 

Доцински и Здравка Младенова Доцинска. 

         2. Упълномощава кмета на  Общината да сключи договор за дарение. 

 

 

 

                   Т.12 от дневния ред: Разни: 

                   -г-н Станимир Дафинкичов направи питане за асфалтиране на улиците в 

Чупрене; 

                   -г-н Милчо Михайлов направи питане за традиционните туристически 

празници, провеждани в общината: 

                   * на 01.08. – изкачване на в. „Миджур”; 

                   * на 08.08. – празника на Балкана в Чупрене; 

                   * на 22.08. – поход до прохода „Свети Никола” 

                   -г-н Богомил Станков информира: 

                   * за провеждането на традиционния футболен турнир в общината; 

                   *за предстоящото изграждане на мемориала на загиналите работници при 

инцидента във фабрика с.Горни Лом.   

 

 

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

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :       

                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков/ 
 


