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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

  

                    Днес 29.03.2018 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 с. Горни Лом, с. Долни 
Лом, с. Репляна, с. Средогрив, с. Търговище, Кметски наместник на с.Върбово и на 
с.Протопопинци,  директорите на Детска градина Горни Лом и ОУ Горни Лом,  
представител на Читалище Горни Лом, 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 определяне позицията на Община Чупрене и даване 
мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене на извънредното 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 
обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин. 
                   2. Предложение за изработване на ПУП на ПИ № 048004, землище с. 
Търговище 
                   3.Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните 
услуги през 2019 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Чупрене 
                   4.Предложение за избор на представител от Общински съвет Чупрене за 
извънредното годишно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за 
активно лечение „Света Петка" АД град Видин на 18.05.2018 год.  
                   5.Предложение за приемане на Отчет на Програмата за енергийна 
ефективност на Община Чупрене за 2014 – 2017 год. и приемане на Програма за 
енергийна ефективност на Община Чупрене 2018 – 2020 год. 
                   6.Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на Общинската 
програма за опазване на околната среда за 2017 год. 
                   7. Предложение за делба на ПИ № 050030, землище Долни Лом 
                   8.Предложение за  делба на ПИ № 115001, землище Репляна 
                   9.Предложение за  делба на ПИ № 114001, землище Репляна 
                  10.Предложение за   делба на ПИ № 010006, землище Долни Лом 
                  11.Предложение за  делба на ПИ № 050015, землище Долни Лом 
                  12.Предложение за  предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на Никола Ангелов Николчин - б.ж. на с. Върбово  
                  13.Предложение за продажба на ПИ № 043008, землище с.Протопопинци  
                  14.Предложение за придобиване право на собственост чрез правна сделка – 
масивна сграда –  „гостилница” в с.Чупрене 
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                  15.Предложение за придобиване право на собственост чрез правна сделка – 
масивна сграда –  „казан” в с.Чупрене 
                  16. Разни 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

                   Преди започване на работата по дневния ред общинските съветници 
направиха питане към директорите на Детска градина Горни Лом, ОУ Горни Лом и 
представител на Читалище Горни Лом, които бяха вносители на информация в 
предишното заседание на общинския съвет, но по уважителни причини отсъстваха: 
                   -г-жа Мария Тодорова направи питане за преходен остатък на ОУ Горни 
Лом от 56 х.лв., за ползване услуги от общината, за взаимоотношенията между 
учениците и  учители – лошо поведение, заплахи, понякога агресивни. Работи ли детска 
педагогическа стая с тях; 
                   - г-жа Цветелина Радкова говори за добрите взаимоотношения между 
община и училища и детски градини. 
                    Отговори г-жа Лора Гаргова – директор на ОУ Горни Лом, която разясни, 
че преходния остатък е натрупан в следствие на икономии и разумно изразходване на 
средства. През тази година е плануван ремонт на училището и изплащане на 
обезщетения. Не е търсена помощ от детска педагогическа стая, а учителите работят с 
учениците, тъй като се знае от къде произхождат и какво възпитание получават в дома 
си. 
                     Към директора на детска градина Горни Лом и представителя на Читалище 
Горни Лом нямаше питане. 
                     Премина се към работа по дневния ред. 
 
                     Т.1 от дневния ред: Предложение за определяне позицията на Община 
Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене 
на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин – вносител 
г-н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене. 
                    Г-н Станков запозна присъстващите с предложението и очаквания скок на 
цената на водата – 2.68 лв. м3. 
                    Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене говори за проведената среща 
в Областна администрация Видин с кметовете от областта и Зам.министър от МРРБ г-
жа Малина Крумова, във връзка с работата на АВиК – бизнес плана и цената на водата, 
като подчерта, че община Чупрене ползва гравитачна, а  не помпажна вода, за което е 
уведомил и на проведената среща. 
                    Г-н Георги Антов предлага да се проведе референдум за цената на водата, 
тъй като в с.Горни Лом ВиК Видин не е вложил и лев инвестиции за ремонт, а сега ще 
увеличават цената на питейната вода, която е почти негодна за пиене.  
                    Г-жа Мария Тодорова изтъкна, че общината сама е подменила 
водопроводите в някои населени места по ПРСР, а сега населението е длъжно да плаща 
висока цена на водата. 
                    Г-н Асен Джунински- Секретар на Община Чупрене запозна присъстващите 
с цената на водата до 2021 год., съгласно бизнес плана на оператора, за единното 
ценообразеване и говори за проведеното „Наблюдение на домакинските бюджети“ от 
НСИ и  анализа  за „Социална поносимост на цените на водоснабдителните и 
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канализационни услуги за 2015 г.“ , който се намира на електронният портал на 
Комисия за енергийно и водно регулиране. 
                    Г-н Георги Любенов говори за лошото качеството на питейната вода и за 
това, как населението масово купува бутилирана вода за пиене. 
                    По внесеното предложения няма други дебати. 
                    Председателят 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” 
                                                                          0 гласа „ПРОТИВ” 
                                                                          0 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”   
                     Поради изискване за уеднаквяване бланката за решение на общинските 
съвети при определяне позицията и начина на гласуване в Общото събрание на АВиК 
– Видин, становището на Комисията и решението са различни по форма, но еднакви по 
съдържание. 
  
 
                     РЕШЕНИЕ № 322 

                     На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията по 
чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и  чл.198е ал.5 от Закона за водите, Общинският съвет 
Чупрене РЕШИ: 
 
                       1.Определя г-н ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН – Кмет на Община 
Чупрене за  представител на Община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин 
ЕООД. 
                       2.Възлага на представителя на Община Чупрене да участва в заседанието 
на Общото събрание на АВиК, свикано на 11.04.2018 год., да изрази позицията на 
Община Чупрене и му дава мандат да гласува както следва: 
  
                     по т.2 от дневния ред относно: Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 
198в, ал.4 т.5 от Закона за водите, на бизнес плана на оператора за регулаторен период 
2017 – 2021 год. да гласува с  „ПРОТИВ”.  
 
                    МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл. 21 ал.2, в 
изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за 
водите и като се взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АВиК № 
2806/1251  от 08.03.2018 год. с предварително обявен дневен ред на извънредното 
заседание на Асоциацията, насрочено за 11.04.2018 г. 
                     Общинският съвет Чупрене счита за неприемливо рязкото увеличение на 
цената на питейната вода в района, където тя е гравитачна, а не помпажна и 
изхождайки от финансовото положение на населението на общината гласува 
„ПРОТИВ”. 
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                   Т.2 от дневния ред: Предложение за изработване на ПУП на ПИ № 048004, 
землище с. Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                    Г-н Костин запозна с предложението, като каза, че по такъв начин се 
удовлетворява искането на Ловно-рибарско сдружение „Миджур” Чупрене за 
изграждане на стрелбище за тренировъчна стрелба. 
                   Г-н Богомил Станков разясни на общинските съветници необходимостта от 
изграждането на стрелбището, тъй като най-близкото действащо се намира в с. Лозен, 
Софийско, като разходите по изграждането му са изцяло за сметка на ловното 
сдружение. 
                   Няма питане по предложението. 
                   Председателят 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:  

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 № 323 

                     На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 от ЗУТ 
Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на ПИ № 048004, землище 
с.Търговище, с цел урегулиране и промяна предназначението му от земеделска земя в 
устройствена зона за „спорт и развлечения” и отреждане „за стрелбище за ловни 
карабини и СКИЙТ”. 
                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на 
ПИ 048004, землище с.Търговище, във връзка с постъпило заявление вх.№ 636/ 
21.03.2018 год. от  Ивайло Милчев Иванов – гл. специалист ТСУ в Община Чупрене и 
съгласно изискванията на чл.16 от ЗУТ, като по този начин се удовлетворяват нуждите 
на Ловно-рибарско сдружение „Миджур” с.Чупрене, тъй като най-близкото стрелбище 
за тренировъчни нужди се намира в с.Лозен област София. 
 

 
                   Т.3 от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен план за развитие 
на социалните услуги през 2019 година в изпълнение на Общинската стратегия за 
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развитие на социалните услуги в община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене. 
                    Г-н Костин представи предложението, като каза, че и за 2019 год. 
социалните институции на територията на общината се запазват същите, като до сега. 
                    Г-н Иван Луков изказа необходимост от разкриване на Дом за стари хора в 
общината. 
                    Отговори г-н Костин, който поясни, че приоритет на държавата е 
изграждане на ЦНСТ и Защитени жилища, а не Домове за стари хора. 
                    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 № 324 

                     На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 и 
ал.3 от Закона за социално подпомагане, и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, Общинският съвет Община Чупрене приема  
Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 година, в изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене. 
 
 
                   Т.4 от дневния ред: Предложение за избор на представител от Общински 
съвет Чупрене за извънредното годишно Общо събрание на акционерите на 
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка" АД град Видин на 
18.05.2018 год.  – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене. 
                    По предложението няма 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. 
 
                     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” 
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Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

                     Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”  
 
                     РЕШЕНИЕ № 325 

                    На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от ТЗ 
Общинският съвет Чупрене избира за представител на Община Чупрене в извънредното 
годишно Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Петка" АД град Видин, 
което ще се проведе на 18.05.2018 год., БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ – Председател 
на Общински съвет, като по предложения дневен ред да гласува, защитавайки правата и 
интересите на акционера Община Чупрене. 
  
МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да избере свой 
представител, к о й т о  да участва и представлява общината в извънредното годишно 
Общото събрание на акционерите на дружеството. 
 
 
 
                   Т.5 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчет на Програмата за 
енергийна ефективност на Община Чупрене за 2014 – 2017 год. и приемане на 
Програма за енергийна ефективност на Община Чупрене 2018 – 2020 год. – вносител г-
н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението, като заяви, че 
общинските сгради са санирани на 90%, като до 2020 год. ще бъдат санирани всичките, 
а всичките улични лампи са енергоспестяващи. 
                   По предложението няма питане. 
                   Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  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 № 326 

                    1.На основание чл.21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема 
Отчета  на Програма за  енергийна ефективност на Община Чупрене 2014 – 2017 г. 
                    2.На основание чл.21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от 
Закона за енергийната ефективност, Общинският съвет приема Програма за  енергийна 
ефективност на Община Чупрене 2018 – 2020 г. 
  
 
 
                   Т.6 от дневния ред: Предложение за приемане на Отчета за изпълнение на 
Общинската програма за опазване на околната среда за 2017 год. – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене. 
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                     Г-н Костин запозна с предложението и говори за проведената среща в 
гр.Видин, свързана с управлението на отпадъците, като говори за извозването на 
същите и за това, че 16% от тях следва да бъдат биоразградими, съгласно сключения 
договор и последващите санкции при неизпълнението. Подчерта, че Община Чупрене 
няма финансови задължения към Регионалното депо и РИОСВ Монтана. 
                    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: 
                    „ЗА”                          – 11 гласа 
                    „ПРОТИВ”               – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                  РЕШЕНИЕ № 327 

                  На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 ал.5 от  Закон за 
опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закон за управление на отпадъците,  
Общинският съвет Чупрене  приема  „Отчет за изпълнение на  Общинска програма за 
опазване на околната  среда - 2017 година”. 
 
 
 
                   Т.7 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ № 050030, землище 
Долни Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   Г-н Костин запозна общинските съветници с предложенията по т.т.7, 8, 9 , 
10 и 11, като заяви, че делбата на имотите се налага след изготвянето на новия 
Лесоустройствен проект. 
                   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” 
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Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
  

 
                  РЕШЕНИЕ № 328 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет разрешава от ПИ 050030 – представляващ Пасище, мера – седма категория в 
землището на с. Долни Лом, местност „Петовичка река”с площ на имота 50.622 дка., да 
се извърши делба на: ПИ Ливада – 20.009 дка., ПИ Пасище, мера – 30.620 дка. 
 
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за  делба на ПИ № 115001, землище 
Репляна – 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” 
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 № 329 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет разрешава от ПИ 115001 – представляващ Пасище, мера – девета категория в 
землището на с. Репляна, местност „Руменъц” с площ на имота 45.692 дка., да се 
извърши делба на: ПИ Ливада – 40.651 дка., ПИ Пасище, мера – 5.041 дка. 
 
 
                   Т.9 от дневния ред: Предложение за  делба на ПИ № 114001, землище 
Репляна – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене. 
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                    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 № 330 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет разрешава от ПИ 114001 – представляващ Пасище, мера – девета категория в 
землището на с. Репляна, местност „Руменъц”с площ на имота 116.863 дка., да се 
извърши делба на: ПИ Пасище, мера – 11.374 дка., ПИ Ливада – 105.489 дка. 
 
 
                   Т.10 от дневния ред: Предложение за   делба на ПИ № 010006, землище 
Долни Лом – 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” 
Георги Емилов Антов                               „ЗА” 
Георги Любенов Георгиев „ЗА” 
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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 № 331 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет разрешава от ПИ 010006 – представляващ Пасище, мера – девета категория в 
землището на с. Долни Лом, местност „Лаловица”с площ на имота 156.359 дка., да се 
извърши делба на: ПИ Пасище, мера – 34.792 дка., ПИ Пасище, мера – 57.103 дка., ПИ 
Пасище, мера – 12.551 дка., ПИ  Ливада – 51.912 дка. 
 
 
                   Т.11 от дневния ред: Предложение за  делба на ПИ № 050015, землище 
Долни Лом – 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” 
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 № 332 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет разрешава от ПИ 050015 – представляващ Пасище, мера – седма категория в 
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землището на с. Долни Лом, местност „Петовичка река”с площ на имота 25.942 дка., да 
се извърши делба на: ПИ Ливада – 11.960 дка., ПИ Пасище, мера – 13.982 дка. 
 
 
                   Т.12 от дневния ред: Предложение за  предоставяне на земя от общинския 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на Никола Ангелов Николчин - б.ж. 
на с. Върбово  – 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 № 333 

                  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 02-146/08.03.2018 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет предоставя земя от общинския поземлен фонд за 
възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на Никола 
Ангелов Николчин – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 
1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1838/16.03.1992 г., за землището на с. Върбово, общ. 
Чупрене. 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                        1,500                                  Струлкявица 
2.              нива                        2,000                                  Габровец 
3.              нива                        1,000                                  Пробойница 
4.              пасище                   0,300                                  Пробойница 
  И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Върбово: 

Имоти № 108003, 108004, 087025, 087026 
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                   Т.13 от дневния ред: Предложение за продажба на ПИ № 043008, землище 
с.Протопопинци  – 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” 
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 № 334 

                  На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, 
Общинският съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на частна общинска собственост:  

       ПИ № 043008 /четиридесет и три хиляди и осем/ представляващ – НИВА – 
ПЕТА категория, в землището на село Протопопинци, местност „ЛИВАГЕ” с площ на 
имота от 2.819 дка. /два декара осемстотин и деветнадесет кв. м. /, актуван с АОС 1127, 
с начална тръжна цена 1700.00 лв. 
                  Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
 
                    По т.14 и т.15 от дневния ред г-н Цветан Ангелов Николов не гласува, 
поради конфликт на интереси, тъй като е председател на Потребителна кооперация 
Чупрене. Същия участва в работата на Комисията по земеделие и гори, общинска 
собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове, но не взе отношения по тези два 
материала и не подписа становищата. 
 
                   Т.14 от дневния ред: Предложение за придобиване право на собственост 
чрез правна сделка – масивна сграда –  „гостилница” в с.Чупрене – вносител г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене. 
                   Няма питане по предложението. 
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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 10 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 „НЕ 

УЧАСТВА В 
ГЛАСУВАНЕ” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
  

 
                  РЕШЕНИЕ № 335 

                  На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост, 
Общинският съвет разрешава да се придобие чрез правна сделка правото на 
собственост на МАСИВНА СГРАДА-ГОСТИЛНИЦА, със застроена площ от 241 кв. м. 
/двеста четиридесет и един/, ведно със съответното право на строеж върху терена, 
построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II-756 /втори, отреден за имот с 
планоснимачен номер седемстотин петдесет и шест/ с площ от 1050 кв. м. /хиляда и 
петдесет/, кв. 34 /тридесет и четири/ по регулационния план на с. Чупрене, 
общ.Чупрене, обл. Видин, одобрен със Заповед № 39 от 27.02.1989 г., за сумата от 
8000.00 лв. 
                      Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши правната сделка. 
 
 
                   Т.15 от дневния ред: Предложение за придобиване право на собственост 
чрез правна сделка – масивна сграда –  „казан” в 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. 
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                     Гласували 10 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 „НЕ 

УЧАСТВА В 
ГЛАСУВАНЕ” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
  

                  РЕШЕНИЕ № 336 

                  На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация и чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост, 
Общинският съвет разрешава да се придобие чрез правна сделка правото на 
собственост на МАСИВНА СГРАДА-КАЗАН, със застроена площ от 133 кв. м. /сто 
тридесет и три/, ведно със съответното право на строеж върху терена, построена в 
общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II-723 /втори, отреден за имот с 
планоснимачен номер седемстотин двадесет и три/ с площ от 1269 кв. м. /хиляда двеста 
шестдесет и девет/, кв. 28 /двадесет и осем/ по регулационния план на с. Чупрене, 
общ.Чупрене, обл. Видин, одобрен със Заповед № 39 от 27.02.1989 г., за сумата от 
3000.00 лв. 
                   Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши правната сделка. 
 
 
                   Т.16 от дневния ред: Разни: 
                   -г-н Богомил Станков обяви провеждането на торлашка среща в Миничево, 
Република Сърбия – за желаещите; 
                   -г-жа Людмила Борисова направи питане за ремонт и отводняване на 
улиците в махала „Краставица” Горни Лом; 
                  -г-н Ваньо Костин направи разяснения за: 
                      * продажба на МПС, собственост на общината; 
                      *сградите в б.поделение Долни Лом – изгнил гредоред и др.разрушения – 
опасни за хората; 
                      *определяне на дати за традиционните събори по села.    
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа. 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 
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