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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№   5 

 
 
                   Днес 26.01.2012 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет  
Чупрене се проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   
                   На заседанието присъстваха кмета на село Горни Лом, кметски наместници 
на селата Върбово, Търговище, Репляна, Долни Лом и Средогрив и Главния 
счетоводител на ОбА.  
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред. 
                   Не бяха направени предложения за допълнение и 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  приемане Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 год. и 
Отчет на ИБСФ и КСФ за 2011 год. 
                   2.Предложение за приемане на Отчета за състоянието на общинския дълг за 
2011 год. 
                   3.Предложение за приемане Отчет на План сметката за приходите и 
разходите на ТБО за 2011 год. 
                   4.Предложение за  определяне начина на ползване на преходния остатък 
реализиран в края на 2011 год. 
                   5.Предложение за съфинансиране на проект „Оборудване и обзавеждане на 
ЦНСТ с.Репляна” 
                   6.Предложение за одобряване на структурата на Общинската администрация 
                   7.Предложение за предоставяне на временен безлихвен заем от 
набирателната сметка  за бюджета на Община Чупрене 
                   8.Предложение за закриване на кметства 
                   9.Предложение за приемане План за работа на Общински съвет Чупрене за 
2012 год.  
                   10.Докладна записка за предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Анто Томов Леков б.ж. на с.Долни 
Лом 
                 11.Докладна записка за предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Мария Кръстева Миленкова б.ж. на 
с.Протопопинци 
                   12.Докладна записка за предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Еленко Антов Лилин б.ж. на с.Долни 
Лом 
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                   13.Докладна записка за предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Ангел Филипов Ненкин б.ж. на 
с.Дреновец 
                   14.Докладна записка за предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Витан Тодоров Кутрин б.ж. на 
с.Чупрене 
                   15.Докладна записка за предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Младен Антов Боцановски б.ж. на 
с.Горни Лом 
                   16.Докладна записка за предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Анто Михайлов Иличов б.ж. на 
с.Репляна 
                   17.Докладна записка за предоставяне земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на наследници на  Ангел Василев Първин б.ж. на 
с.Репляна 
                   18.Предложение за продажба на общински имот 
                   19.Предложение за определяне на нова продажната цена на имоти общинска 
собственост и откриване на процедура за продажба им. 
                   20.Предложение за кандидатстване по Програма за трансгранично 
сътрудничество по ИПП България – Сърбия. 
                   21. Разни 
 
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 
 
 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за  приемане Отчет за изпълнение на 
бюджета за 2011 год. и Отчет на ИБСФ и КСФ за 2011 год.  – вносител г-н Ваньо 
Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин подробно запозна общинските съветници с отчета за изпълнение 
на бюджета и ИБСФ за 2011 год. на Община Чупрене, като отбеляза, че малко са 
общините като нашата, които са приключили годината без задължения и са постигнали 
целите, поставени за решаване през годината. 
                   Г-н Младен Младенов със задоволство отбеляза, че в период на криза 
общината ни приключи годината без не разплатени разходи и е удовлетворен от 
отзивите за нашата община в периодичния печат на областта. 
                   Няма въпроси по предложението. 
 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
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                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                    

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

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

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 13 
                    І. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.30 ал.1 от Закона 
за общинския бюджет Общинския съвет: 
                   1.Приема Отчета  за  изпълнение на бюджета на Община Чупрене за 2011 
год.и Отчета на извънбюджетните сметки и фондове и КСФ за 2011 год. 
                   2.Одобрява разходите за представителни цели за 2011 год. в размер на 6001 
лв. 
                   ІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.4 от 
Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет одобрява командировките 
на Председателя на Общинския съвет за второ шестмесечие на 2011 год. в размер на 
195 лв.  
 
 
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета за състоянието на 
общинския дълг за 2011 год. – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин отбелязя, че съгласно изисквания на Закона за общинския дълг 
Кмета на общината внася в Общинския съвет отчет за състоянието на общинския дълг, 
които заедно с решението на Общинския съвет го изпраща в Министерство на 
финансите и Сметна палата. 
                   По предложението няма дискусия. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
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                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                    

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

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

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 14 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 ал.2 от Закона за 
общинския дълг Общинският съвет приема годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг за 2011 год. 
 
 
 
 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане Отчет на План сметката за 
приходите и разходите на ТБО за 2011 год. – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на 
Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин представи на общинските съветници Отчета на План-сметката за 
приходите и разходите на ТБО за 2011 год., като отбеляза, че Община Чупрене сама 
извършва сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци, и се справя 
много успешно с тази дейност и то в рамките на средствата, постъпили от такса битови 
отпадъци. От постъпленията на ТБО общината заплаща и такса по Закона за управление 
на отпадъците на РИОСВ Монтана. 
 
                   По направеното предложение няма питане. 
 
 
                  Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
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                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                    

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

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

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 15 
                   На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 ал.1 и чл.67 от 
ЗМДТ Общинския съвет приема отчета на План сметката за приходите и разходите на 
такса „Битови отпадъци” за 2011 год., както следва в лева: 
                                                                                                      
Наименование на приходите и разходите План 

2011 год. 
Отчет 
2011 год. 

І.Приходи 45000  52240 
1.От такса за битови отпадъци 45000  52240 
2.Преходен остатък от 2010 год. 0  7384 
ІІ.Разходи 45000  44856 
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    19800  18946 
2.Загробяване на сметища, вкл. такса по Закона за 
управление на  отпадъците 

 
6360  

 
6360 

3.Чистота на териториите за обществено ползване 4840  4800 
4.Осигуряване на съдове за съхранение на 
битовите отпадъци – контейнери и др. 

 
2000  

 
2000 

5.Други разходи : 12000  12750 
- за численост на персонала 1 бр. – заплата, 

осигурителни плащания 
 

6000 
 

6395 
 - застраховки и данъци 4000  4355 
 - резервни части и други  2000  2000 
 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за  определяне начина на ползване на 
преходния остатък реализиран в края на 2011 год. – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на 
Община Чупрене 
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                   Г-н Костин отбеляза, че това са преходни остатъци, реализирани в края на 
2011 год. от делегираните от държавата дейности и съгласно ЗДБРБ следва да се 
използват за финансиране на същите дейности през новата бюджетна година. 
                   Няма дискусия по предложението. 
 
                  Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
  
                   
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                    

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

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

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 16 
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с  § 30 ал.2 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2011 год. Общинския съвет разрешава реализираните в края на 2011 год. 
икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, в размер 
на 31 009 лв.,  да се използуват за финансиране на същите дейности през 2012 год., 
както следва: 
 
                       1. Общинска администрация Чупрене           7 000 лв. 
                       2. Други дейности по отбраната                     3 000 лв. 
                       3.  ОУ Чупрене                                                  2 209 лв. 
                       4.  ОУ Горни Лом                                           12 640 лв. 
                       5.  ЦДГ Чупрене                                                3 080 лв. 
                       6.  ЦДГ Горни Лом                                           3 080 лв.                                                  
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                   Т.5 от дневния ред: Предложение за съфинансиране на проект „Оборудване 
и обзавеждане на ЦНСТ с.Репляна” – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община 
Чупрене 
                   След завършване ремонта на сградата в с.Репляна, предназначена за Център 
за настаняване от семеен тип, е необходимо неговото обзавеждане, което възлиза над 38 
хил.лв., отбеляза г-н Костин. Общинската администрация е подготвила необходимите 
документи за кандидатстване по проект към фонд „Социална закрила”, като дяловото 
участие на общината е минимум 10 на сто и е необходимо решение на Общинския 
съвет за съфинансиране на проекта. 
 
                   По предложението няма дискусия. 
  
                  Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
    
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                    

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

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

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 17 
                   На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общинския съвет разрешава 
кандидатстване на Община Чупрене пред фонд „Социална закрила” за финансиране на 
проект „Оборудване и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип с.Репляна” 
със собствен принос в размер на   3 856 лв.  
                                             
 
 
 
                   Т.6 от дневния ред: Предложение за одобряване на структурата на 
Общинската администрация – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с препоръките на Министерство 
на финансите за намаляване числеността на персонала в общинските администрации, 
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което доведе до промяна в структурата и одобряване на нова численост, по-малка с 4,5 
бр. 
                   По направеното предложения няма дискусия. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
    
 
 
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                    

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

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

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 18 
                   На основание чл.21 ал.1 т. 2 от ЗМСМА  Общинския съвет одобрява общата 
численост и структурата на Общинска администрация в Община Чупрене , съгласно 
направеното предложение, считано от 01.01.2012 год. 
 
 
 
                   Т.7 от дневния ред: Предложение за предоставяне на временен безлихвен 
заем от набирателната сметка  за бюджета на Община Чупрене – вносител г-н Ваньо 
Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин отбеляза, че безлихвения заем от набирателната сметка на 
общината за бюджета е необходим за разплащане на неотложни разходи, вкл. и заплати 
до получаване на субсидията за местни дейности за 2012 год., след което ще бъде 
възстановен в набирателната сметка. 
                   Няма дискусия по предложението. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
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                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                    

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

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

 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 19 
                   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 45 000 лв. / четиридесет и 
пет хиляди лева/, от набирателната сметка на общината, за извършване на неотложни 
разплащания, възстановим до 25.12.2012 год. 
 
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за закриване на кметства – вносител г-н 
Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с промяната в Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България, което налага 
кметствата с наличие на население под 350 души да бъдат закрити. 
                   По предложението няма дискусия. 
 
                   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 № 20 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.31 ал.1 от Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България, Общинския 
съвет обявява за закрити кметства на територията на Община Чупрене, област Видин, 
неотговарящи на условията на чл.16 ал.1 от същия закон, като следва: 
                   КМЕТСТВО с. ДОЛНИ ЛОМ – ЕКАТТЕ 22424 
                   КМЕТСТВО с.ТЪРГОВИЩЕ – ЕКАТТЕ  73612 
                   КМЕТСТВО с.СРЕДОГРИВ – ЕКАТТЕ  68518 
                   КМЕТСТВО с. РЕПЛЯНА – ЕКАТТЕ  62493. 
 
 
                   Т.9 от дневния ред: Предложение за приемане План за работа на Общински 
съвет Чупрене за 2012 год. – вносител г-н  Богомил Станков – Председател на 
Общински съвет Чупрене 
                   Плана за работа на Общинския съвет за 2012 год. е раздаден предварително 
на общинските съветници, заедно с останалите материали за заседанието. Той е отворен 
и винаги може да бъде допълван, заяви г-н Станков. 
                   По предложението няма дискусия. 
 
                   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”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 21 
                   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 2012 год. 
  
                   Т.10 от дневния ред: Докладна записка за предоставяне земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Анто Томов Леков 
б.ж. на с.Долни Лом – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с постъпилите искания от 
Общинска служба „Земеделие” гр.Белоградчик, за възстановяване на собствеността на 
наследници на земеделски земи на територията на общината. Земите на тези хора са 
признати, но те са пропуснали момента на замерването им и по такъв начин да си ги 
възстановят. 
                   Разяснението на направеното предложение по т.10 от дневния ред е валидно 
за всички точки до т.17 вкл. и не е необходимо да се повтаря. 
 
                   По направеното предложение няма дебати. 
 



 11

                  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 № 22 
                   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 Общинският съвет предоставя земя 
от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи 
стари реални граници на насл. на Анто Томов Леков –  бивш жител на с. Долни Лом, 
описани в Решение № 07/01.02.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 
1401/ 06.03.1992 г., за землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка  Местност 

1. Нива  1.200   ТИЧИ РЪТ 
 

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

Имот № 187007 с площ от 1.074 дка, Пасище, мера, местността „ПЕТОВИЦА” 

 
                   Т.11 от дневния ред: Докладна записка за предоставяне земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Мария Кръстева 
Миленкова б.ж. на с.Протопопинци – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община 
Чупрене 
 
                   По направеното предложение няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
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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 № 23 
                   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 Общинският съвет предоставя земя 
от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи 
стари реални граници на насл. на Мария Кръстева Миленкова – бивш жител на с. 
Протопопинци, описани в Решение № 5529/15.06.2007 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по 
преписка вх.№ 5529/ 15.06.2007 г., за землището на с. Протопопинци, общ. Чупрене. 

№ НТП Площ/дка Местност 

1. Нива  12.000 ЦЕРАК 

и дава съгласие  да бъде възстановена в следният имот в землището на с. Протопопинци 

в: 

Имот № 102009 с площ от 12.144 дка, Пасище, мера, местността „РАЗКРЪСИЕ” 

  
 
 
                   Т.12 от дневния ред: Докладна записка за предоставяне земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Еленко Антов 
Лилин б.ж. на с.Долни Лом – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   По направеното предложение няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
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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 № 24 
                   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 Общинският съвет предоставя земя 
от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи 
стари реални граници на насл. на Еленко Антов Лилин – бивш жител на с. Долни 
Лом, описани в Решение № 07/01.02.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка 
вх.№ 0123/16.12.1991, за землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

1. Ливада 8.000  ЛОМСКА РЕКА 
 

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

Имот № 160017 с площ от 7.627 дка, Пасище, мера, местността „ЛЕВА РЕКА” 

 
 
 
 
                   Т.13 от дневния ред: Докладна записка за предоставяне земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Ангел Филипов 
Ненкин б.ж. на с.Дреновец – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   По направеното предложение няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
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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 № 25 
                   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 Общинският съвет предоставя земя 
от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи 
стари реални граници на насл. на Ангел Филипов Ненкин – бивш жител на с. 
Дреновец, описани в Решение № 5580/16.09.2008 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по 
преписка вх.№ 5580/16.09.2008, за землището на с. Търговище, общ. Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

1. Нива  1.300  ВОЙНИ РЪТ 

2. Нива  0.200  СЕЛИЩЕ 

 

и дава съгласие да бъде възстановена в следният имот в землището на с. Търговище в: 

Имот № 065015 с площ от 1.618 дка, Пасище, мера, местността „ДЕДИН ДОЛ” 

  
 
 
                   Т.14 от дневния ред: Докладна записка за предоставяне земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Витан Тодоров 
Кутрин б.ж. на с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   По направеното предложение няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
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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 № 26 
                   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 Общинският съвет предоставя земя 
от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи 
стари реални граници на насл. Витан Тодоров Кутрин – бивш жител на с. Чупрене, 
описани в Решение № 01/11.02.1993 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 
2321/ 01.06.1992 г., за землището на с. Чупрене, общ. Чупрене. 

№ НТП Площ/дка Местност 

1. Нива  1.000  ПОСТРАН 
 

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

Имот № 195009 с площ от 0.208 дка, Пасище, мера, местността БЕЛА ВОДА 

Имот № 236003 с площ от 0.698 дка, Пасище, мера, местността КЪБЛЕНОВА 

ЛИВАДА 

 
 
                   Т.15 от дневния ред: Докладна записка за предоставяне земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Младен Антов 
Боцановски б.ж. на с.Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   По направеното предложение няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
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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 № 27 
                   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 Общинският съвет предоставя земя 
от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи 
стари реални граници на насл. на Младен Антов Боцановски – бивш жител на с. 
Горни Лом, описани в Решение № 6/18.01.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ по 
преписка вх.№ А2510/03.06.1992 г.за землището на с. Средогрив, общ. Чупрене. 

№ НТП  Площ/дка Местност 

1. Ливада 4.200  БЕЛАНОВЕЦ 

2. Пасище 1.000  БЕЛАНОВЕЦ 
 

и дава съгласие  да бъде възстановена в следният имот в землището на с. Средогрив в: 

Имот № 061003 с площ от 5.200 дка, Пасище, мера, местността „ГРАДИНИТЕ” 

 
 
 
 
                   Т.16 от дневния ред: Докладна записка за предоставяне земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Анто Михайлов 
Иличов б.ж. на с.Репляна – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                   По направеното предложение няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
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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 № 28 
                   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 Общинският съвет предоставя земя 
от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи 
стари реални граници на насл. на Анто Михайлов Иличов –  бивш жител на с. 
Репляна, описани в Решение № 05/25.01.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка 
вх.№ 0799/ 12.02.1992 г., за землището на с. Репляна, общ. Чупрене. 

№ НТП Площ/дка Местност 

1. Нива  2.000  БЛЮДАРНИЦА 

2. Ливада 8.100  КРЪШ 

3. Ливада 2.000  ПОД ВЕНЕЦ 
 

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

Имот № 000843 с площ от 2.042 дка, Пасище, мера, местността БЛЮДАРНИЦА 

Имот № 000866 с площ от 10.098 дка, Пасище, мера, местността ТРИЧКОВО 

ВРЕЛО 

 
 
                   Т.17 от дневния ред: Докладна записка за предоставяне земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Ангел Василев 
Първин б.ж. на с.Репляна – вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                  По направеното предложение 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 № 29 
                   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 Общинският съвет предоставя земя 
от общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи 
стари реални граници на насл. на Ангел Василев Първин –  бивш жител на с. Репляна, 
описани в Решение № 05/25.01.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх.№ 
1329/ 04.03.1992 г., за землището на с. Репляна, общ. Чупрене. 

№ НТП Площ/дка Местност 

1. Ливада 10.000 дка. ВЕТЪРНИК 
 

и дава съгласие да бъде възстановена в следния имот в землището на с. Протопопинци 

в: 

Имот № 000767 с площ от 10.000 дка, Пасище с храсти, местността 

„ЧЕМЕРИКА” 

 
 
                   Т.18 от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот – 
вносител г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
 
                  По направеното предложение няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
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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 № 30 

       На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за 
общинската собственост Общинският съвет разрешава откриване на процедура за 
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти частна  общинска собственост: 

            1.ПИ № 078003 /седемдесет и осем хиляди и три/, представляващ ливада 
– девета категория в землището на с.Горни Лом, местност „Краставичка река” с площ 
на имота от 3,137 дка. /три декара сто тридесет и седем кв.м./, актуван с АОС 367, с 
начална тръжна цена 570 лв.   

            2. ПИ № 068013 /шестдесет и осем хиляди и тринадесет/, представляващ 
зеленчукова култура – осма категория в землището на с.Горни Лом, местност 
„Краставичка река” с площ на имота от 0,734 дка. /седемстотин тридесет и четири 
кв.м./, актуван с АОС 366, с начална тръжна цена 135 лв.  

            3. ПИ № 068012 /шестдесет и осем хиляди и дванадесет/, представляващ 
зеленчукова култура – осма категория в землището на с.Горни Лом, местност 
„Краставичка река” с площ на имота от 0,347 дка. /триста четиридесет и седем кв.м./, 
актуван с АОС 365, с начална тръжна цена 70 лв. 

            Обща начална тръжна цена за трите имота – 775 лв., 
 

като делегира права на Кмета на общината да проведе търга при условията и по реда на 
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество. 

 
 
                   Т.19 от дневния ред: Предложение за определяне на нова продажната цена 
на имоти общинска собственост и откриване на процедура за продажба им – вносител 
 г-н Ваньо Костин Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин обясни на общинските съветници, че за тези имоти на предишно 
заседание на Общинския съвет е взето решение за откриване процедура за продажба, но 
на търга не са се явили кандидати. Съгласно  Наредба за реда на придобиване, 
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управление и разпореждане с общинско имущество началната тръжна цена може да се 
намали с до 40 на сто. Предложението е за намаляване на цената е с 20 на сто. 
 
                   По направеното предложение няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
 
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника 
                    

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

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА”  
Богомил Данчов Станков „ЗА”  
Георги Викторов Георгиев „ЗА”  
Георги Любенов Георгиев „ЗА”  
Мария Цецкова Тодорова „ЗА”  
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”  
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 № 31 
                   І.На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл.105 ал.13 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление  и 
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет определя нова начална цена за 
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на частна общинска собственост: 
  1.ПИ № 011016 /единадесет хиляди и петнадесет/, представляващ – ЛИВАДА 
девета категория в землището на село Търговище, местност „Парасине” с площ на 
имота от 21,060 дка. /деветнадесет и един декара и шестдесет кв.м./ актуван с АОС 340, 
с начална тръжна цена 3120 лв. 

2.ПИ № 011015 /единадесет хиляди и петнадесет/, представляващ – ЛИВАДА 
девета категория в землището на село Търговище, местност „Парасине” с площ на 
имота от 19,822 дка. /деветнадесет декара и осемстотин двадесет и два кв.м./, актуван с 
АОС 339, с начална тръжна цена 2880 лв. 

3.ПИ № 165008 /сто шесдесет и пет хиляди и осем/, представляващ – ЛИВАДА 
девета категория в землището на село Търговище, местност „Станчина стран” с площ 
на имота от 36,116 дка. /тридесет и шест декара и сто и шестнадесет кв.м./, актуван с 
АОС 337, с начална тръжна цена 5280 лв. 
 Обща начална тръжна цена за трите имота – 11280 лв. 
 Съгласно чл.45, ал.1 и ал.3 от Закона за добавена стойност сделката е 
освободена. 
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 ІІ..Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе търга при условията и по 
реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество. 

 
 
                   Т.20 от дневния ред: Предложение за кандидатстване по Програма за 
трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия – вносител г-н Ваньо 
Костин Кмет на Община Чупрене 
                   По направеното предложение няма дебати. 
 
                  Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове г-ца Мария Цецкова Тодорова прочете 
становището с предложение за решение. 
 
                   ГЛАСУВАЛИ: 11 съветника  
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                   РЕШЕНИЕ № 32 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Чупрене дава 
съгласие Община Чупрене да кандидатства с проектопредложение „Мост над 
планината: Модернизация на местни културни центрове в трансграничен регион 
Чупрене – Пирот” като водеща организация по Програмата за трансгранично 
сътрудничество по ИПП България – Сърбия” ” 

 
 
                   Т.21 от дневния ред: Разни 
  
                   1.Г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с постъпилата молба 
за отпускане на парична помощ от Миглена Валериева Савина от с.Върбово. 
Изхождайки от финансовото състояние на общината той предложи на общинските 
съветници да вземат принципно решение да не се отпускат парични помощи. 
                   Г-н Цветан Николов подкрепи вземането на решение за не отпускане на 
парични помощи по решение на общинския съвет. 
 
                   Няма други въпроси по предложението. 
 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-н Милчо Михайлов прочете становището  с 
предложение за решение. 
  
                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
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                   РЕШЕНИЕ № 33 
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и изхождайки от финансовото 
състояние на общината Общинския съвет не одобрява отпускането на парични помощи. 
 
 
                   2.Г-н Богомил Станков прочете пред общинските съветници постъпилата за 
трети пореден път молба от фирма Еколония ООД София за намаляване таксата „право 
на преминаване през общински имоти” при строеж на МВеЦ в с.Репляна. Обясни на 
общинските съветници, че до сега два пъти писмено са уведомявани за отказа, тъй като 
таксата е определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на общината и е еднаква за всички. 
                   Г-н Цветан Николов предложи да се направи за пореден път писмен отказ за 
намаляване на таксата „право на преминаване през общински имоти” и за в бъдеще да 
не се разглеждат подобни молби. 
                   За отказа за намаляване таксата „право на преминаване” гласуваха 11 
общински съветника. 
 
                   3.Г-н Младен Младенов изказа недоволство от работата на обществените 
възпитатели и предложи на следващо заседание, когато се разглежда годишния доклад 
за работата на МК по ЗБППМН да бъдат поканени и те. 
 
                   4.Г-н Георги Викторов постави въпроса за електрофикацията  на пещерата в 
с.Долни Лом. 
                   Отговори г-н Костин  - има идея по въпроса, но нещата са доста сложни и ги 
свързваме с кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество.  
 
                   5.Г-н Милчо Михайлов- по предложение на жител на Долни Лом предложи 
оформяне на площадно пространство в селото. 
 
                   6.Г-н Георги Любенов предложи изработването на нов проект за ВиК на 
с.Горни Лом 
                   Отговори г-н Костин – имаме готови проекти, но няма отворен прозорец по 
ПРСР. 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 11.30 ч. 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 


