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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

  

                    Днес 27.02.2018 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  
                    С едноминутно мълчание  беше почетена паметта на г-н Младен Младенов 
– б. Кмет на община Чупрене, Председател на ОбС Чупрене и общественик. 
                     В заседанието взеха участие 11 съветника.   
                    На заседанието присъстваха Кметове на Кметство Търговище, Кметски 
наместник на с.Върбово и на с.Протопопинци, представители на РПУ гр.Белоградчик, 
представители на читалищата от общината, директорите на Детска градина Чупрене и 
ОУ Чупрене, 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 Информация за състоянието на охраната на 
обществения ред и борбата срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2017 
год. 
                   2.Предложение за приемане на  Отчетния доклад за дейността на МК по 
ЗБППМН към Община Чупрене за 2017 год. 
                   3.Предложение за приемане на Отчета на Общинската програма за закрила 
на детето 2017 год. и приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2018 год. 
в Община Чупрене 
                   4.Предложение за приемане на Информация за състоянието на детските 
градини и училищата на територията на общината през учебната 2017/2018 год. 
                   5.Предложение за приемане на Общински годишен план за младежта 2018 
год. 
                   6.Предложение за  приемане на Отчета на изразходваните бюджетни 
средства, предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия през 2017 
год. 
                   7.Предложение за изработване на ПУП на ПИ № 082031, землище с.Долни 
Лом 
                   8.Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на 
земеделски земи, пасища, дерета и долове , и на само залесили се земи – общинска 
собственост, в землището на Община Чупрене, и начина на ползване на добитата 
дървесина 
                     9.Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост на Община Чупрене за 2018 год. 
                   10.Предложение за приемане на Годишен план за паша на територията на 
Община Чупрене за 2018 год. 
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                    11. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на Васил Киров Живков- б.ж. на с.Протопопинци 
                    12. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на Иванка Георгиева Попова - Томова- б.ж. на с. Горни 
Лом 
                    13.Предложение за одобряване за ползване на стояща маса дървесина от 
ОГФ за 2018 год. 
                    14.Предложение за определяне на нова начална цена за продажба чрез 
публичен търг с явно наддаване на движима вещ, общинска собственост –  специален 
автомобил за снегопочистване – „ИФА Л 60”. 
                    15. Разни 

 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
                   Т.1 от дневния ред: Предложение за  приемане на Информация за 
състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в Община 
Чупрене за периода на 2017 год. – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС 
Чупрене. 
                   Информацията за състоянието на охраната на обществения ред и борбата 
срещу престъпността в Община Чупрене за периода на 2017 год. беше прочетена от 
представител на РПУ гр.Белоградчик. 
                    Отношение по Информацията взе г-н Костин, който говори за проблема и 
неуредиците през летния сезон пред  магазините в Чупрене, създадени от ромите. 
                    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 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  
 
                     РЕШЕНИЕ № 308 

                     На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА  Общинският съвет приема 
изнесената Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата 
срещу престъпността в Община Чупрене за  2017 год. за сведение и подкрепя 
сътрудничеството между органите на Полицията и общинското ръководство, имащо за 
цел намаляване на престъпността и опазването на обществения ред на територията на 
Община Чупрене. 
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                  Т.2 от дневния ред: Предложение за приемане на  Отчетния доклад за 
дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене за 2017 год. – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   Отчетния доклад за дейността на МК за 2017 год. е изготвен от Секретаря на 
комисията г-н Николай Миленков, заяви г-н Костин. 
                   Г-жа Велислава Вълчинова сподели за непристойното поведение на ученици 
от училище Горни Лом и намерението на учителския колектив  да подаде сигнал до МК 
по ЗБППМН при общината.   
                    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 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА” . 
 
 
                     РЕШЕНИЕ № 309 

                     На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема 
Отчетният доклад за дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене през 2017 
год. 
 
 
 
 

                   Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета на Общинската 
програма за закрила на детето 2017 год. и приемане на Общинска програма за закрила 
на детето – 2018 год. в Община Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – Председател 
на ОбС Чупрене. 
                    На заседанието пприсъства г-жа Венетка Големшинска от отдел „Закрила на 
детето”, която е изготвила отчета за 2017 год. и разработила програмата за 2018 год. 
                   Питане към г-жа Големшинска направи г-н Ваньо Костин – Кмет на 
общината, който се интересува за положението на деца, живеещи на долния край на 
Чупрене, които бяха оставени без контрол, разхождаха се безпризорни по улиците и 
въшлясали, и бяха проблем за движението на МПС. 
                   На питането отговори г-жа Големшинска, като съобщи че семейството не 
живее вече там. 
                    Няма други въпроси. 
                    Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности, 
образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Людмила Борисова 

прочете становище с предложение за решение. 
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                     Гласували  11 съветника:  
 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”  
 
                     РЕШЕНИЕ № 310 

                     На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със Закона за закрила 
на детето, Общинският съвет  приема Отчета на Общинската програма за закрила на 
детето 2017 год. и Общинска програма за закрила на детето 2018 год. на Община 
Чупрене. 
 
 
 
 

                        Т.4 от дневния ред: Предложение за приемане на Информация за 
състоянието на детските градини и училищата на територията на общината през 
учебната 2017/2018 год. – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС 
Чупрене. 
                        По уважителни причини отсъстваха вносители на информация – 
директорите на Детска градина и Основно училище Горни Лом, който ще бъдат 
поканени за участие в следващото заседание. 
                        Отношение по информациите взеха: 
                        -г-н Цветан Николов – за безпричинните отсъствия от училище на 
учениците и невъзможността тези от І до ІV клас да „повтарят” класа; 
                        -г-н Анжело Добричов – за наличния преходен остатък на училище Горни 
Лом и отводняването на училищния двор, извършено от общината; 
                        -г-н Иван Луков зададе въпрос за необходимостта от втори компютърен 
кабинет в ОУ Горни Лом; 
                         -г-н Богомил Станков –  за изнесеното в информацията на ОУ Чупрене  
за неосигурени средства за капиталови разходи за ремонт. 
                         На въпросите отговориха: 
                         -г-н Ваньо Костин – за отводняването на училищния двор в Горни Лом – 
в района, освен водата, която навлиза в училищния двор по време на дъжд, има и 
подпочвени води, затова е направен и дренаж, не е уместно да се пологат корита за 
отводняване. 
                       -г-жа Бойка Симеонова – директор на ОУ Чупрене, която заяви, че 
действително учениците от І до ІV клас немогат да повтарят класа, което е 
законосъобразно и за безпричинното отсъствие на  ученик от училище се пишат 
неизвинени отсъствия, което води до спиране на семейните надбавки. Разясни, че на 
учениците от І до ІV клас се дават безплатни закуски, а обеда е безплатен за всички 
ученици. 
                        Няма други 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. 
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                     Гласували  11 съветника:  
 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”  
 
                     РЕШЕНИЕ № 311 

                     На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА  Общинският съвет приема 
изнесената информация за сведение и препоръчва на директорите на детските градини 
и училищата да набележат мерки и предприемат действия за намаляване на 
безпричинните отсъствията на децата и учениците от учебните занятия, и за 
подобряване на дисциплината в учебните заведения.  
 
 
 
 
 
 

                   Т.5 от дневния ред: Предложение за приемане на Общински годишен план 
за младежта 2018 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                     Г-н Коситин представи внесения материал. 
                     Отношение по въпроса взе г-жа Велислава Вълчинова, която изтъкна, че 
независимо от приемането на програми, планове и др. в тази връзка някои млади хора  
и деца имат нетипично поведение за възрастта – неадекватни, агресивни, заканващи за 
бой и т.н. 
                      Няма други питания. 
                      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 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”  
 
                     РЕШЕНИЕ № 312 

         На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15, 
ал.3  и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет Община Чупрене приема 
Общински план за младежта в Община Чупрене за 2018 г.   
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                   Т.6 от дневния ред: Предложение за  приемане на Отчета на 
изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата от общината под 
формата на субсидия през 2017 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене. 
                    Отношение по внесения материал взеха: 
                    -г-н Иван Луков – дейността на самодейците е на доброволни начала и 
смята, че  читалищата се справят добре и активно участват в мероприятия не само в 
общината, а и извън нея;  
                    -г-жа Венеция Рангеловска от Читалище Чупрене сподели за трудната 
работа с по-малките деца; 
                     -г-н Ваньо Костин – Кмет на общината изрази мнение, че все по-трудно ще 
става развитието на самодейността и дейността на читалищата, имайки в предвид 
възрастовата граница на населението и нежеланието на малкото млади хора, останали в 
нашите села за участие. 
                     Няма други дебати 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                                     „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 № 313 

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 ал.2 от ЗНЧ, 
Общинският съвет  приема Отчета за изразходваните бюджетни средства за 2017 год., 
предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия и отчет да 
дейността им за периода. 
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                   Т.7 от дневния ред: Предложение за изработване на ПУП на ПИ № 082031, 
землище с.Долни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   Няма питания по предложението. 
                   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 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 
 
                     РЕШЕНИЕ № 314 

                     На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ 
Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на ПИ № 082031, землище 
с.Долни Лом, с цел урегулиране и промяна предназначението му от земеделска земя в 
устройствена зона за жилищни нужди с малка височина /Жм/ и предназначение за 
„Жилищно застрояване”. 
                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на 
ПИ 082031, емлище с.Долни Лом, във връзка с постъпило заявление вх.№ 191/ 
02.02.2018 год. от  Анисия Иванова Костина с.Долни Лом и съгласно изискванията на 
чл.124а ал.1 от ЗУТ. 
 

  
 

                   Т.8 от дневния ред: Предложение за решение за почистване от дървесна 
растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове , и на само залесили се земи 
– общинска собственост, в землището на Община Чупрене, и начина на ползване на 
добитата дървесина – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   Г-н Георги Антон направи предложение, решението по материала да бъде 
допълнено с нова т.5: 
                   „5.Добитата дървесина от земеделските земи, пасища, дерета и долове, и на 
само залесили се земи – общинска собственост, да се ползва само на територията на 
Община Чупрене.” 
                    Общинските съветници одобриха предложението му, поради което има 
различие между предложението, становището на комисията и взетото решение.   
                     Няма други 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. 
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                     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 № 315 

                  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет  РЕШИ: 
                   1.Да се извършат дейности по почистване на земеделски земи, пасища, 
дерета и долове, и на само залесили се земи – общинска собственост от повредена 
дървесна растителност, със счупени клони и стволове, изсъхнала и паднала. 
                   2. Възлага на Кмета на общината на основание чл.8 ал.1 от Закона за 
опазване на селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира 
дейностите по почистване на земеделските земи  – общинска собственост от дървесна 
растителност, при спазване изискванията на чл.32 от ЗОСИ.  
                     3.На основание чл. 34 ал.4 от Закона за общинската собственост, в 
зависимост от потребността, добитата дървесина да бъде дарена на: ОУ Чупрене и ОУ 
Горни Лом, ЦДГ Чупрене и ЦДГ Горни Лом, Защитено жилище за лица с психични 
разстройства Чупрене, Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 
разстройства Долни Лом, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
умствена изостаналост Репляна, Център за настаняване от семеен тип за лица с 
психични разстройства Върбово, Домашен социален патронаж и обществена 
трапезария Чупрене, седем пенсионерски клуба на територията на общината, 
Общинската администрация и седемте кметства.”  
                   4. На основание чл.34 ал.4  от Закона за общинската собственост добитата 
дървесина да бъде  предоставена за дърва за огрев на местното неселение по тарифа на 
корен, по цени, съгласно Наредбата за   определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Чупрене. 
                  5.Добитата дървесина от земеделските земи, пасища, дерета и долове, и на 
само залесили се земи – общинска собственост, да се ползва само на територията на 
Община Чупрене.    
 

 

 

                   Т.9 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Чупрене за 2018 год. – 
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
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                   По внесения материал 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 № 316 

                  На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
за 2018 год. 
        Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнението на програмата. 
 
 
 

                   Т.10 от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен план за паша 
на територията на Община Чупрене за 2018 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене. 
                    Г-жа Велислава Вълчинова направи питане за определените цени за 
плащане на стопани, отглеждащи пасищни животни по села и кои ги прави. 
                    На питането отговори г-н Костин, които разясни, че същите са определени 
за всяко населено място в областта от Комисия към Областна служба земеделие. 
                    Няма други 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 11 съветника: 
  

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 
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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 № 317 

                  На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общинският съвет Чупрене: 
        1.Приема Годишен план за паша на територията на Община Чупрене за 2018 
год. и определя задълженията и правилата за ползване и поддържането на имотите за 
общо и индивидуално ползване от общината и от ползвателите. 
        2.Определя пасища, мери и ливади за индивидуално /Приложение 1/ и общо 
ползване /Приложение 2/ на стопани отглеждащи пасищни селскостопански животни за 
стопанската 2017/2018 г.. 
      3. Определя размер на годишно плащане на стопани отглеждащи пасищни 
животни, съгласно член 37в, ал.4 за стопанската 2017/2018 г. за землищата на Община 
Чупрене: 
Землище Ниви 

лв./дка 
Пасища 
лв./дка 

Ливади 
лв./дка 

ТН 
лв./дка 

Лозя 
лв./дка 

Полски път 
лв./дка 

Върбово 19 21 19 16 21 18 
Горни Лом 18 14 14 16 20 18 
Долни Лом 18 5 11 16 16 18 
Протопопинци 26 26 26 16 16 18 
Репляна 18 16 16 16 16 18 
Средогрив 19 16 17 16 16 18 
Търговище 17 17 12 20 16 18 
Чупрене 20 16 18 25 16 18 
 
     4. Общински съвет Чупрене дава съгласието си за отдаване под наем за 1 
/една/ година на имоти полски пътища /общо път или част от път/ и на маломерни 
имоти на ползвателите на масиви, срещу предоставено искане и платено рентно 
плащане, съгласно точка 3. 
     5. След влизане в сила решението възлага на кмета на Община Чупрене да 
издаде заповед и сключи договори за съответната стопанска година. 
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                   Т.11 от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на Васил Киров Живков- б.ж. на 
с.Протопопинци – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                    Няма питане по материала. 
                    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 № 318 

                  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 02-79/05.02.2018 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
Васил Киров Живков – с. Протопопинци, описани в Решение № 400С/29.05.2006 г. по 
чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 4448/29.05.2006 г., за землището на с. 
Протопопинци, общ. Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                      49,000                                  Умни дол 
 

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

 
Имот № 067010. 

 

 

 

 

                   Т.12 от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на Иванка Георгиева Попова - 
Томова- б.ж. на с. Горни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                    Няма питане. 
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                    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 № 319 

                  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 02-123/21.02.2018 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на Иванка 
Георгиева Попова-Томова – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 
18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0963/18.02.1992 г., за землището на с. Горни 
Лом, общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                      3,000                                    Крушак 
2.              ливада                  5,700                                    Раков връх 
3.              нива                      2,000                                    Черковник 
4.              нива                      1,000                                    Селище 
 

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

 
        Имоти № 149011, 051024, 209010, 254022 

 
 
 

                   Т.13 от дневния ред: Предложение за одобряване за ползване на стояща 
маса дървесина от ОГФ за 2018 год. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                   Няма питане по внесения материал. 
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                   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 № 320 

        1.На основание  чл.21 ал1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.111 от Закона за 
горите и  Наредбата  за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти, и чл.28 ал.1 от Наредбата за управление на ОГТ в 
Община Чупрене, Общинският съвет одобрява ползването в размер на 8815 м3 стояща 
маса дървесина за 2018 год. в подотдели 81 ”г, к, х”, 82 „н”, 85 „и, л, ш”, 86 „е, з, к”, 87 
„в”, 99 „г, д, е, к, л, н, о, ф, ц”, 100 „б, в, д, з”, 101 „ г, д, е, ж, з, и”, 106 „ф, ш”. 

         2.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение. 
 

 

                   Т.14 от дневния ред: Предложение за определяне на нова начална цена за 
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ, общинска собственост 
–  специален автомобил за снегопочистване – „ИФА Л 60” – вносител г-н Ваньо Костин 
– Кмет на Община Чупрене 
                    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” 
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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 № 321 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  и чл. 105, ал. 13 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет определя нова 
начална цена за продажба чрез търг с явно наддаване на специален автомобил – „ИФА 
Л 60”, за снегопочистване – с леген-самосвал, с дата на начална регистрация 12.01.1989 
г., с регистрационен номер ВН 2505 ВС, рама J604303, двигател 279988204349, с 
начална тръжна цена 2550.00 лв. с ДДС. 
           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 
общинско имущество. 
 
 
                   Т.15 от дневния ред: Разни 
                   -г-н Георги Антов се интересува за продължителността на програмата 
„Личен асистент”; 
                   -г-н Ваньо Костин сподели за проведената в областта среща със Зам. 
Министър от МРРБ, където е дискутиран и бизнес плана на ВиК Видин, и очакваното 
„скачане” на цената на питейната вода  от 1,00 лв. на 2,68 лв. за м3. 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 

 
 

 
 
 


