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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 26 

  

                    Днес 11.01.2018 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  
                    В заседанието взеха участие 11 съветника.                    
                    На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом,  
Търговище, Средогрив, Репляна, Кметски наместник на с.Върбово и служители на 
общинска администрация. 
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред: 
                     Предложения за допълнение и изменение на дневния ред няма. 
                       
                     Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                     Гласували  11 съветника: 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                    Заседанието протече при следния дневен ред: 
                   1.Предложение за  приемане на План за работата на Общински съвет 
Чупрене за първо полугодие на 2018 год. 
                   2. Предложение за   актуализация на Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 
                   3.Предложение за одобрение и приемане на проект „Общ устройствен план 
на Туристическа и ски зона „Миджур” – окончатален проект 
                   4.Предложение за  одобрение но парцеларен план за подобект „Кабелна 
линия 20 kV и МКТП 20/0,4 kV„ от обект „Фабрика за производство на пелети и 
дървообработване, УПИ І – 024003 с.Протопопинци, община Чупрене 
                   5.  Предложение за  приемане  на План сметка за приходите и разходите на 
такса „Битови отпадъци” за 2018 год. 
                   6. Предложение за  начина на ползване на реализирания преходен остатък в 
края на 2017 год. 
                   7.Предложение за конституиране на социалното заведение „Защитено 
жилище за лица с психични разстройства” с.Чупрене като самостоятелно поделение на 
ОбщинаЧупрене.  
                   8. Предложение за конституиране на социалното заведение „Център за 
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Репляна, 
като самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене.  
                   9. Предложение за конституиране на социалното заведение „Център за 
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с  психични разстройства” с. Долни Лом, 
като самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене.  
                   10.Предложение за   конституиране на социалното заведение „Център за 
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с  психични разстройства” с.Върбово, 
като самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене.  
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                    11.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Чупрене за 2018 год.       
                    12. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на Тодор Петков Киричов с. Върбово 
                    13. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на Йордан Найденов Караиванов с.Чупрене 
                    14. Предложение за продажба на движими вещи – частна общинска 
собственост – контейнери за сметосъбиране 
                    15. Разни 
 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за  приемане на План за работата на 
Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2018 год. – вносител г-н Богомил 
Станков – Председател на ОбС Чупрене 
                    Г-н Станков представи своето предложение, като заяви, че плана за работа е 
отворен и винаги може да бъде допълван. 
                    Няма въпроси по внесеното предложение. 
 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 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 № 281 

                   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 първо полугодие на 2018 год 
                    

 
 

 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за   актуализация на Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация – вносител г-н Богомил Станков – Председател на 
ОбС Чупрене 
                   По внесеното предложение няма дебати. 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков прочете становище с 
предложение за решение. 
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                   Гласували 11 съветника: 
                   „ЗА”   - 11 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
                  РЕШЕНИЕ № 282 

                  На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА Общинския съвет Чупрене приема 
актуализация на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,  като в чл. 41 
ал.3 т.1”а” числото „174” се заменя с числото „322”. 

                   МОТИВИ: Общинският съвет взема това решение, във връзка неколко 
кратното изменение на минималната заплата за страната и изменение на средната 
брутна работна заплата на едно лице в общинската администрация. 

 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за одобрение и приемане на проект „Общ 
устройствен план на Туристическа и ски зона „Миджур” – окончатален проект - 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна присъстващите с историята на проекта, датираща от 
2012 год., след съвместен проект на Търговско промишлена палата Видин и Община 
Чупрене и последващото му развитие по етапи, като предостави за разглеждане на 
общинските съветници комплект карти на проекта. 
                    По предложението питане направиха: 
                   -г-н Иван Луков – за начина на финансиране на проекта; 
                   -г-жа Мария Тодорова – за начало на изпълнение на проекта. 
                   Отговори г-н Костин, който заяви, че инвестциите за изпълнение на проекта 
ще бъдат от евентуално смесени дружества, тъй като общината няма как да е 
инвеститор, а започването на изпълнението му ще зависи от решението на съда, тъй 
като същия се обжалва от еколози и природо защитници. 
                   Няма други питания. 
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 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 № 283 

                 На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.6 от Закона 
за устройство на територията, Общинския съвет  Чупрене ОДОБРЯВА проекта на ОБЩ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ТУРИСТИЧЕСКА И СКИ ЗОНА /ТСЗ/ „МИДЖУР”. 
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                 МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене ОДОБРЯВА проекта на ОБЩ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ТУРИСТИЧЕСКА И СКИ ЗОНА /ТСЗ/ „МИДЖУР”, 
съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ, който представлява важна инвестиция за 
развитието на Община Чупрене и ще промени в положителна посока живота на 
населението на целия район. 

 
       
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за  одобрение но парцеларен план за 
подобект „Кабелна линия 20 kV и МКТП 20/0,4 kV„ от обект „Фабрика за производство 
на пелети и дървообработване, УПИ І – 024003 с.Протопопинци, община Чупрене - 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с материала, като подчерта, че 
това е частна инициатива, която ще създаде работни места, има изработен план, който е 
приет от експертен съвет, но следва да има решение и на общинския съвет.   
                   По внесения материал няма питане.   
                   Председателя на комисията по  законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков 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 № 284 

                  На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ 
Общинският съвет Чупрене одобрява  Парцеларен план за подобект „Кабелна линия 20 
kV и МКТП 20/0,4 kV„ от обект „Фабрика за производство на пелети и 
дървообработване, УПИ І – 024003 с.Протопопинци, община Чупрене.” 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене одобрява Парцеларен план за 
подобект „Кабелна линия 20 kV и МКТП 20/0,4 kV„ от обект „Фабрика за производство 
на пелети и дървообработване, УПИ І – 024003 с.Протопопинци, община Чупрене, 
съгласно изискванията на чл.129 ал.1 от ЗУТ. 

 
 
                   Т.5 от дневния ред: Предложение за  приемане  на План сметка за 
приходите и разходите на такса „Битови отпадъци” за 2018 год. - вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                    Г-н Костин представи предложението, като каза, че такса „Битови 
отпадъци” не е увеличавана 6-7 години, и в рамките на постъпленията от нея общината 
успешно сама извършва сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците. 
                    Няма питане по предложението. 
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                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 съветника: 
  

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                  РЕШЕНИЕ № 285 

                  І. 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 План – сметката за приходите и разходите на такса 
”Битови отпадъци” за 2018 год., в лева: 
 
Наименование на приходите и разходите План 

2018 год. 
Отчет 
2018 год. 

І.Приходи 70000   
1.От такса за битови отпадъци 85000   
2.Отчисления по ЗУО -15000  
ІІ.Разходи 70000   
1.За сметосъбиране и сметоизвозване                    19340  
2.Чистота на териториите за обществено ползване 6000  
3.Осигуряване на съдове за събиране на битовите 
отпадъци  

 
9000 

 

4.Други разходи : 35660   
- за численост на персонала 3 бр. – заплата, осигурителни 
плащания, условия на труд и др.издръжка 

 
26660 

 
 

 - застраховки и данъци 6000  
 - резервни части и други  3000  
 
                   ІІ.Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 
до 31 октомври на годината, за която е дължима. На предплатилите в срок до 30 април 
за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
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                   Т.6 от дневния ред: Предложение за  начина на ползване на реализирания 
преходен остатък в края на 2017 год. вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с внесения материал, като заяви, 
че реализирания преходен остатък в края на 2017 год. от делегираните от държавата 
дейности остава и се използва от същите дейности, от където е реализиран. 
                   Г-н Иван Луков зададе въпрос, свързан с по-големия преходен остатък в ОУ 
Горни Лом и разходите, направени за отводняване на училищния двор в Горни Лом. 
                   Г-н Костин отговори: тези въпроси да се поставят на директорите на 
училищата на следващо заседание, когато ще се разглежда информация за дейността 
им. 
                   Няма друго питане по предложението. 
                   Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 
предложение за решение. 
 
                     Гласували 11 съветника: 
  

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА” 
                                                                     1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
                   РЕШЕНИЕ № 286 

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.88 ал.1 от ЗДБРБ за 
2017 год. Общинския съвет одобрява реализираните в края на 2017 год. икономии от 
средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, в размер на 116 831 
лв.,  да се използуват за финансиране на същите дейности през 2018 год., както следва: 
 
                       ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:                                           116 831 лв. 
                                             
                       1. Детска градина Чупрене                                                9 260 лв. 
                       2. Детска градина Горни Лом                                            8 689 лв. 
                       3.  ОУ Чупрене                                                                    4 910 лв. 
                       4.  ОУ Горни Лом                                                              52 081 лв. 
                       5. Програми временна заетост Чупрене                          41 891 лв. 
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                   Т.7 от дневния ред: Предложение за конституиране на социалното 
заведение „Защитено жилище за лица с психични разстройства” с.Чупрене като 
самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене 
                    Съгласно изискванията на Закона за социално подпомагане, социалните 
заведения следва да бъдат конституирани като самостоятелни поделения на общината, 
заяви г-н Костин. 
                    По предложението няма дебати. 
                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

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 № 287 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.  18а ал.2 от Закона 
за социалното подпомагане, Общинският съвет Чупрене дава съгласие „Защитено 
жилище за лица с психични разстройства” с.Чупрене да бъде самостоятелно поделение 
на Община Чупрене. 
                       Възлага на управителя на „Защитено жилище за лица с психични 
разстройства” с.Чупрене да предприеме необходимите действия за регистрацията на 
поделението. 
 
                       МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за  конституиране на 
„Защитено жилище за лица с психични разстройства” с.Чупрене като самостоятелно 
поделение на Община Чупрене, в изпълнение на Закона за социалното подпомагане. 
 
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за конституиране на социалното 
заведение „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост” с.Репляна, като самостоятелно поделение  на  ОбщинаЧупрене   вносител 
г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                    По предложението няма дебати. 
                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

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 № 288 

                    На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.  18а ал.2 от Закона 
за социалното подпомагане, Общинският съвет Чупрене дава съгласие  „Център за 
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Репляна да 
бъде самостоятелно поделение на Община Чупрене. 
                   Възлага на управителя на  „Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Репляна да предприеме необходимите 
действия за регистрацията на поделението. 
 
                     МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за  конституиране на  „Център 
за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Репляна, 
като самостоятелно поделение на Община Чупрене, в изпълнение на Закона за 
социалното подпомагане. 
 

 
                   Т.9 от дневния ред: Предложение за конституиране на социалното 
заведение „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с  психични 
разстройства” с. Долни Лом, като самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

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 № 289 

                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.  18а ал.2 от Закона 
за социалното подпомагане, Общинският съвет Чупрене дава съгласие  „Център за 
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с  психични разстройства” с. Долни Лом 
да бъде самостоятелно поделение на Община Чупрене. 
                   Възлага на управителя на  „Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с  психични разстройства” с. Долни Лом да предприеме необходимите 
действия за регистрацията на поделението. 
 
                     МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за  конституиране на  „Център 
за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с  психични разстройства” с. Долни 
Лом като самостоятелно поделение на Община Чупрене, в изпълнение на Закона за 
социалното подпомагане. 
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                   Т.10 от дневния ред: Предложение за   конституиране на социалното 
заведение „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с  психични 
разстройства” с.Върбово, като самостоятелно поделение на ОбщинаЧупрене вносител 
г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма дебати. 
                   Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

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 № 290 

                  На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.  18а ал.2 от Закона 
за социалното подпомагане, Общинският съвет Чупрене дава съгласие  „Център за 
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с  психични разстройства” с.Върбово да 
бъде самостоятелно поделение на Община Чупрене. 
                  Възлага на управителя на  „Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с  психични разстройства” с.Върбово да предприеме необходимите 
действия по регистрацията на поделението. 
 
                  МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за  конституиране на  „Център за 
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с  психични разстройства” с.Върбово 
като самостоятелно поделение на Община Чупрене, в изпълнение на Закона за 
социалното подпомагане. 
 
 
 
                   Т.11 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за развитие на 
читалищната дейност в Община Чупрене за 2018 год.- вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                    Г-н Костин направи разяснение по Програмата за развитие на читалищната 
дейност за 2018 год. и културния календар. 
                    Няма питане по предложението. 
                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

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 № 291 

      На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от 
Закона за народните читалища Общинският съвет Община Чупрене 
         РЕШИ: 

       Приема Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Чупрене за 2018 год.  
  

          

                   Т.12 от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Тодор Петков 
Киричов б.ж. на с. Върбово -вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                   По предложението няма питане. 
                   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” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

                  РЕШЕНИЕ № 292 

                  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 02-839/06.12.2017 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Тодор Петков Киричов – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл. 18 ж, 
ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0553/29.01.1992 г., за землището на с. Върбово, общ. 
Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                        5,000                                  Нарътине 
2.              ливада                    5,000                                  Нарътине 
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3.              ливада                    3,000                                  Нарътине 
4.              пасище                   2,000                                  Нарътине 
 
  И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Върбово: 
 

Имоти № 317008, 317009, 317015, 317016. 
 
 
                   Т.13 от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Йордан Найденов 
Караиванов б.ж. на с.Чупрене - вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                    Няма питане по предложението. 
                    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” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

                  РЕШЕНИЕ № 293 

                  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 02-840/06.12.2017 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Йордан Найденов Караиванов  – с. Чупрене, описани в Решение № 01/11.02.1993 г. по 
чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2408/02.06.1992 г., за землището на с. 
Чупрене, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                      2,000                                   Мала равна 
2.              ливада                   0,300                                   Ями дол 
3.              нива                      0,500                                   Ями дол 
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 И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Чупрене: 

Имоти № 031029, 035078, 315003. 
 

 
                   Т.14 от дневния ред: Предложение за продажба на движими вещи – частна 
общинска собственост – контейнери за сметосъбиране - вносител г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                    Г-н Костин представи предложението, като заяви, че това са излезли от 
употреба контейнери за сметосъбиране, ненужни на общината, тъй като се използват 
тип „Бобри”. 
                    Г-жа Мария Тодорова зададе въпрос за начина на извозване на 
строителните отпадъци. 
                    Г-н Костин отговори, че за тази цел са необходими специални контейнери, с 
които общината на този етап не разполага и предложи друг вариант за извозването им 
при евентуално налични такива. 
                    Няма друго питане по предложението. 
                    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” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
Иван Антов Луков                                     „ЗА” 
Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 
Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 

 

                  РЕШЕНИЕ № 294 

      На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.36 ал.2 
т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление е разпореждане с общинско 
имущество на Община Чупрене, Общинският съвет:  
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       1.Разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на движими вещи - частна общинска собственост, 106 броя контейнери за 
сметосъбиране, четири кубика с  единична цена за всеки  102 лв., или обща начална 
тръжна цена 10812.00 лв. с ДДС. 
          2.Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг с явно 
наддаване при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление е 
разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене. 
 
          МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене взема решение за продажба чрез 
публичен търг с явно наддаване на движими вещи – частна общинска собственост – 
контейнери за сметосъбиране, четири кубика, които са излезли от употреба и не са 
необходими за дейността на сметосъбирането. 
 
 
                   Т.15 от дневния ред: Разни 
                    - г-н Богомил Станков: 
                    * прочете искане за отпускане на парична помощ от Цецко Младенов 
Кутрин от с.Чупрене – на лицето да се отговори, че поради финансови затруднения 
общината не разполага със средства за парично подпомагане; 
                    *предложи при разработване на бюджета на общината да се има в предвид 
изграждане на кът за отдих в м. „Манастирка”, в началото на еко пътеките, които се 
използват много често от туристите. 
                    -г-жа Мария Тодорова предложи да бъде основно ремонтирана вилата на 
общината в м.”Бекинска шобърка” Чупренски Балкан и да се използва целогодишно. 
                     -г-н Иван Луков предложи – в гробищните паркове да се направят малки 
бараки, които да се ползват при погребения и помени. 
                     -г-н Ваньо Костин запозна с предстоящото приемане на бюджета на 
общината, за приходите и капиталови разходи. 
  
  
 
 
 

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.10 часа. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Т. Милошевска/                                                                            / Б. Станков / 

 


