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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

  

                    Днес 30.11.2018 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  
                     В заседанието взеха участие 10 съветника. Отсъства  Велислава Вълчинова 
                    На заседанието присъстваха Кметове на Кметства с.Горни Лом, с. Долни 
Лом, с. Репляна с.Средогрив, с.Търговище и Кметски наместник на с.Върбово, 
служители от общинската администрация.   
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред. 
                     Няма направени предложения за изменение и допълнение на дневния ред. 
                     Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                     Гласували  10 съветника: 
                    „ЗА”                          – 10 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                    Заседанието протече при следния дневен ред: 
                    1.Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване,  
управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене  
                    2.Предложение за определяне позицията на Община Чупрене и даване 
мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене в Общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 
обслужвана от ВиК ЕООД гр. Видин 
                    3. Предложение за изработване на проект за изменение па ПУП в обхват 
УПИ ІІ кв.35 по плана на с.Чупрене 
                    4.Предложение за изработване на ПУП на ПИ № 106013 в землището на 
с.Долни Лом 
                    5.Предложение за отмяна на Решение № 375, взето с Протокол № 34 от 
23.08.2018 год. на заседание на ОбС Чурене, като нецелесъобразно 
                    6.Предложение за издаване на разрешение за поставяне на туристическа 
информационна табела в ПИ с идентификатор 81757.500.567 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Чупрене  
                    7. Предложение за съгласие за единична продажба на излезли от употреба 
контейнери за сметосъбиране – четири кубика, общинска собственост 
                    8.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на н-ци Мариа Младенова Лудина б.ж. на с.Репляна  
                    9.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на н-ци Петко Лазаров Велков б.ж. на с.Върбово     
                    10.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на н-ци Живко Алексиев Татаров б.ж. на с.Търговище                        
                    11.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на н-ци Тодор Димитров Тодоров б.ж. на с.Средогрив   
                    12.Предложение за издаване на разрешение за поставяне на чакало в ПИ с 
идентификатор 81857.90.48 в землището на с.Чупрене     
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                    13.Предложение за отдаване под наем на земеделски земи, землище 
с.Чупрене   
                    14.Предложение за делба на ПИ № 344003, землище с.Горни Лом 
                    15. Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за 
възстановяване на собственост на н-ци Ангел Александров Михайлов б.ж. на с.Долни 
Лом   
                    16.Предложение за осигуряване на съфинансиране на дейности по проект 
„Съхраняване и популяризиране на ритуала Торлашка сватба”, финансиран от 
Национален фонд „Култура” по Програма „Културно наследство и културен туризъм”, 
модул „Културно наследство”, изпълняван от Народно читалище „Нов живот – 1927” 
с.Горни Лом.                  
                    17.Разни  
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 
                    Т.1 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община 
Чупрене  – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене 
                    Отмяната на цитираните членове от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене е в следствие   
на незаконосъобразност на същите и ограничаване на кръга на желаещите да участват  
в тръжните процедури, подчерта г-н Станков. 
                    Няма питане по предложението. 
 
                    От 09.45 ч. участие в заседанието взе и г-жа Велислава Вълчинова. 
 
                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ 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 № 413 

                    На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет отменя 
разпоредбите на чл. 100 ал.2 т.2 и т.4, и ал.3 от Наредба за  реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинското имущество на Община Чупрене, като 
незаконосъобразни и ограничаващи кръга на потенциалните участници в тръжните 
процедури.   

                   МОТИВИ:   Отмяната на разпоредбите на чл. 100 ал.2 т.2 и т.4, и ал.3    от 
Наредба за  реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество 
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на Община Чупрене, е поради   незаконосъобразност и ограничаване кръга на 
потенциалните участници в тръжните процедури.  

 

                    Т.2 от дневния ред: Предложение за определяне позицията на Община 
Чупрене и даване мандат за начина на гласуване на представителя на Община Чупрене 
в 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 
                    Няма питане по предложението. 
                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ 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 № 414 

                    На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА,  във връзка с чл.198е ал.5 от Закона 
за водите, Общинският съвет Чупрене възлага на представителя на Община Чупрене в Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК гр.Видин - ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН – Кмет на 
Община Чупрене, да изрази позицията на Община Чупрене по предварително обявения дневен 
ред в писмото на Областния управител на гр.Видин  № АС0104/79 от 05.11.2018 год. и му 
дава мандат да гласува както следва: 
                   1.по т.2 от дневния ред:   Приемане на решение за препоръчителния размер на 
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията на 2019 год. в размер на 15 000 лв. 
/петнадесет хиляди лева/, съгласно чл.20 ал.3 и ал.4 от ПОДАВиК. 
                   Да подкрепи вземането на решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциацията на 2019 год., като гласува със ”за”.  
  
                    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 взе предвид писмо на Председателя на Асоциация по В и К на 
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обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Видин с изх.№ АС0104/79 от 
05.11.2018 год. с предварително обявен дневен ред на заседанието на Асоциацията, 
насрочено за 05.12.2018 г. 
 
 
                    Т.3 от дневния ред: Предложение за изработване на проект за изменение 
па ПУП в обхват УПИ ІІ кв.35 по плана на с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – 
Кмет на Община Чупрене 
                    Няма питане по предложението. 
                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ 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 № 415 

                    На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 
от ЗУТ, Общинският съвет Чупрене допуска изработване на проект за изменение на 
ПУП, в обхват УПИ ІІ кв.35 по плана на с.Чупрене, с цел урегулиране  промяна на 
предназначението на горепосочиния имот от „за жилищно застрояване” в територия с 
„за обществено обслужване и отреждане „за магазин и кафене”. 
 
                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска  изработване на проект за 
изменение на ПУП, в обхват УПИ ІІ кв.35 по плана на с.Чупрене, във връзка с 
постъпило заявление вх.№ 2171/ 22.10.2018 год. от   Мая Цветанова Златкова от 
с.Чупрене, ул.”Втора” № 11 и съгласно изискванията на чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ,  с цел 
урегулиране промяна на предназначението на горепосочения имот. 
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                    Т.4 от дневния ред:   Предложение за изработвне на подробен устройствен 
план на ПИ с номер 106013 в землището на село Долни Лом  –  вносител  г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 

                    Няма питане по предложението. 
                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ 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 № 416 

                    На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 и чл.124а ал.1 
от ЗУТ Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на ПИ № 106013, 
землище с.Долни Лом, с цел урегулиране и промяна предназначението му от 
земеделска земя в устройствена зона  „предимно производствена”, и предназначение за 
„за цех за дървопреработване”.  
 
                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на 
ПИ 106013, землище с.Долни Лом, във връзка с постъпило заявление вх.№ 2289/ 
06.11.2018 год. от  Анисия Иванова Костина от с.Долни Лом, ул.”Миджур”№ 44, с цел 
урегулиране и промяна предназначението му от земеделска земя в устройствена зона  
„предимно производствена”, и предназначение за „за цех за дървопреработване”. 
 
 

 

 

 
                    Т.5 от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 375, взето с 
Протокол № 34 от 23.08.2018 год. на заседание на ОбС Чурене, като нецелесъобразно –  
вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                    Няма питане по предложението. 
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                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ 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 № 417 

                    На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет отменя  Решение 
№ 375, взето с Протокол № 34 от 23.08.2018 год. на заседание на Общински съвет 
Чупрене, като нецелесъобразно. 
 

 
                    Т.6 от дневния ред: Предложение за издаване на разрешение за поставяне 
на туристическа информационна табела в ПИ с идентификатор 81757.500.567 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо 
Костин – Кмет на Община Чупрене 
                    Няма питане по предложението. 
                    Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ 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 № 418 

                    На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с   чл.56, ал.1 и 
ал.2 от ЗУТ  и чл.5,ал.1,т.3 и ал.2,т.1  от Наредба за реда и условията за издаване  на 
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разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на 
градското обзавеждане и реклами, информационни и монументално-декоративни 
елементи на територията на  Община  Чупрене, Общинският съвет допуска  издаване 
разрешение за поставяне на 1бр. туристическа информационна табела в ПИ с 
идентификатор 81757.500.567 по кадастралната карта и кадастралните регистри село 
Чупрене, Община Чупрене.  

  
                МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска  издаване на разрешение за 

поставяне на 1 бр. туристическа информационна  табела, във връзка с постъпило 
заявление вх.№ 2167 / 22. 10. 2018 г. от Евтим Стефанов – Изпълнителен Директор 
АРРБ-Видин,  с цел изпълнение на проект „Мрежа за устойчиво използване на 
природното наследство и ресурси в трансграничния регион“ по Програма Итеррег V-A 
румъния-България, който АРРБЦ-Видин изпълнява, която ще представя маршрути с 
природни забележителности на областта. 
  
 
                    Т.7 от дневния ред: Предложение за съгласие за единична продажба на 
излезли от употреба контейнери за сметосъбиране – четири кубика, общинска 
собственост –  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 № 419 

                  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.61 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чупрене, 
Общинският съвет дава съгласие за продажба на излезли от употреба движими вещи 
частна общинска собственост – контейнери за сметосъбиране, четири кубика, при цена 
за един брой 132 лв. /Сто тридесет и два лв./ с ДДС. Получаване, след заплащане на 
касата на Община Чупрене. 
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                     МОТИВИ: Общинския съвет Чупрене взема решение за продажба  по 
единични бройки, 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.8 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Мариа Младенова Лудина 
б.ж. на с.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 № 420 

                  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 02-894/01.10.2018 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Мариа Младенова Лудина – с. Репляна, описани в Решение № 05/21.05.1999 г. 
по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0999/18.02.1992 г., за землището на с. 
Репляна, общ. Чупрене. 
 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                        2,000                                  Крушие 
2.              нива                        2,000                                  Мулия 
3.              ливада                    6,000                                  Реплянка 
4.              ливада                   10,000                                  Голема ливада 
5.              ливада                    1,000                                   Голема ливада 
6.              ливада                    8,000                                   Крушие 
              И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Репляна: 

  Имоти № 118005, 122003 
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                    Т.9 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Петко Лазаров Велков б.ж. на 
с.Върбово  –  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 № 421 

                  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 02-1035/06.11.2018 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Петко Лазаров Велков – с. Върбово, описани в Решение № 02/19.03.1999 г. по 
чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1296/28.02.1992 г., за землището на с. 
Върбово, общ. Чупрене. 

 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                        1,000                                  Баилица 
2.              нива                        2,000                                  Баилица 
3.              нива                        2,000                                  Глатинска чука 
4.              нива                        5,000                                  Пробойница 
5.              нива                        0,200                                   Янчин кладенец 
6.              ливада                    3,000                                   Дражин брег 
7.              ливада                    1,000                                   Габровец 
8.              пасище                    1,000                                   Пробойница 
9.              пасище                    2,000                                   Пробойница 
10.            пасище                    1,500                                   Баилица 
11.            пасище                    1,500                                   Баилица 
12.            пасище                    1,000                                   Църтеж 
13.            пасище                    1,000                                   Дражин брег 
14.            пасище                    1,500                                   Граничов рът 
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15.            пасище                    1,000                                   Янчин кладенец 
16.            пасище                    3,000                                   Янчин кладенец 
17.            пасище                    1,500                                   Кочище 
 
                    И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Върбово: 

        Имоти № 308035, 253001, 313040, 168015, 313041, 313020 
 

 
                    Т.10 от дневния ред:  Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Живко Алексиев Татаров б.ж. 
на с.Търговище   –  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 № 422 

      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 02-875/25.09.2018 г. на 
ОСЗ Белоградчик,  Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на  Живко Алексиев Татаров – с. Търговище, описани в Решение № 03/15.06.1999 
г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0488/29.01.1992 г., за землището на с. 
Търговище, общ. Чупрене. 

 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                        3,000                                  Парасине 
2.              ливада                    1,500                                  Дедин дол 
3.              ливада                    1,000                                  Дедин дол 
4.              ливада                    1,000                                   Преко дел 
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                 И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. 
Търговище: 

     Имоти № 050005, 040052, 072008 
 

 
                    Т.11 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Тодор Димитров Тодоров б.ж. 
на с.Средогрив  –  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 № 423 

                  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 02-1036/06.11.2018 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Тодор Димитров Тодоров – с. Средогрив, описани в Решение № 04/15.04.1999 
г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2291A/27.05.1992 г., за землището на с. 
Протопопинци, общ. Чупрене. 

 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              лозе                        0,500                                  Лозята 
 
                     И дава съгласие да бъдат възстановени в следния имот в землището на с. 
Протопопинци: 

         Имот № 052098 
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                    Т.12 от дневния ред: Предложение за издаване на разрешение за поставяне 
на чакало в ПИ с идентификатор 81857.90.48 в землището на с.Чупрене  –  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 № 424 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ  и чл.5,ал.1,т.3 и 
ал.2,т.1  от Наредба за реда и условията за издаване  на разрешение за поставяне на 
временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и реклами, 
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  Община  
Чупрене, Общинският съвет дава съгласие за издаване на разрешение за поставяне на 
чакало в ПИ с идентификатор 81757.90.48 в землището на село Чупрене, Община 
Чупрене. 
 

              МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за издаване на 
разрешение за поставяне на чакало в ПИ с идентификатор 81757.90.48 в землището на 
село Чупрене, във връзка с постъпило заявление Заявление вх.№ 2277 / 06. 11. 2018 г. 
от Богомил Данчов Станков – Председател на ЛРД с.Чупрене, което представлява 
дървено съоръжение, необходимо за ловците при лов на едър дивеч. 
 

 

                         Т.13 от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на земеделски 
земи, землище с.Чупрене  –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене 
                     Питане по предложението направи г-жа Мария Тодорова – за начина на 
ползване на земеделските земи и ако бъде добита дървесина при почистването им, как 
ще се процедира. 
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                     Отговори г-н Костин: при евентуално добита дървесина, същата следва да 
се заплати по Наредбата по чл.9 от ЗМДТ на общината. 
                      Общинските съветници взеха решение становището на Комисията да бъде 
допълнено с т.4: 
                       „т.4.Ако при ползването и почистването на земеделските земи бъде 
добита дървесина, същата да бъде заплатена по тарифа на корен, в зависимост от вида, 
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Чупрене.”, 

поради което е различието между направеното предложение, 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. 
 
                     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 № 425 

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона ма местното самоуправление и 
местната администрация, чл.37и, ал.13, ал.14 във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет Чупрене: 
                  1.Разрешава отдаване под наем на земеделски земи в   Община Чупрене, чрез 
публичен търг с явно наддаване  в землището на с. Чупрене:   
 

№ на имот Местност Начин на 
трайно 

ползване 

Категория Площ  

81757.218.21 Малчавица / 
Лилкин кам 

Пасище 8 1911 кв. м. 

81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м. 
81757.236.2 Къбленова 

ливада 
Пасище 9 17404 кв. м. 
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81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м. 
81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м. 

 
       
ПАСИЩА   51171 кв. м. 
                             
Срок за ползване 1 /една/ година. 
Начална тръжна цена за една година – 818.74 лв. 
 
                   2.Имотите по т.1 да бъдат обявени на публичен търг при условията на 
чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ. Останалите след провеждането на този търг неотдадени имоти 
да бъдат обявени по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Останалите неотдадени и след този търг 
имоти да бъдат обявени по чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 
                    3.Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публични търгове при 
условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. 
                   4.Ако при ползването и почистването на земеделските земи бъде добита 
дървесина, същата да бъде заплатена по тарифа на корен, в зависимост от вида, 
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Чупрене. 
 

 
 
                    Т.14 от дневния ред: Предложение за делба на ПИ № 344003, землище 
с.Горни 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”. 
  

 
 



15 

 

                  РЕШЕНИЕ № 426 

                 1.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 344003 – представляващ Пасище, мера – десета категория в 
землището на с. Горни Лом, местност „Зебръц”с площ на имота 123.420 дка., да се 
извърши делба на: ПИ Ливада  – 80.608 дка., ПИ  Пасище, мера – 42.812 дка. 
      2. Възлага на кмета на Община Чупрене изпълнение на решението. 
 
 
                    Т.15 от дневния ред: Предложение за предоставяне земя от общински 
поземлен фонд за възстановяване на собственост на н-ци Ангел Александров Михайлов 
б.ж. на с.Долни Лом  –  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 № 427 

                  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 02-1094/28.11.2018 г. на 
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен 
фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници на 
насл. на Ангел Александров Михайлов – с. Долни Лом, описани в Решение № 
07/01.02.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 0375/21.01.1992 г., за 
землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене. 

 
№             НТП                      Площ/дка                            Местност 
1.              нива                        2,000                                  Лева река 
2.              нива                        1,000                                  Петовичка река 
 
 И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с. Долни Лом: 

Имот № 047006 
 



16 

 

                    Т.16 от дневния ред: Предложение за осигуряване на съфинансиране на 
дейности по проект „Съхраняване и популяризиране на ритуала Торлашка сватба”, 
финансиран от Национален фонд „Култура” по Програма „Културно наследство и 
културен туризъм”, модул „Културно наследство”, изпълняван от Народно читалище 
„Нов живот – 1927” с.Горни Лом.   –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община 
Чупрене 
                         Няма 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                                     „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 № 428 

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене 
дава съгласие Община Чупрене да предостави на Народно читалище „Нов живот-1927”, 
с.Горни Лом сумата от 1 700,00 (хиляда и седемстотин) лв., необходими за 
съфинансиране на част от дейностите по проект „Съхраняване и популяризиране на 
ритуала Торлашка сватба“, изпълняван по Програма „Културно наследство и културен 
туризъм”, модул "Културно наследство" на  Национален фонд „Култура”.  
 
                    МОТИВИ: Общинският съвет дава съгласие за съфинансиране на част от 
дейностите по проект „Съхраняване и популяризиране на ритуала Торлашка сватба“, 
изпълняван от Народно читалище „Нов живот-1927”, с.Горни Лом, които са насочени 
към опазване, възстановяване и представяне на торлашкото нематериално културно 
наследство. 
 

 
                    Т.17 от дневния ред: Разни 
 
                    -г-н Богомил Станков – запозна общинските съветници с постъпила 
молба,Вх.№ 240/28.11.2018 год. от г-жа Дана Илиева Славчева от с.Горни Лом, която 
моли за парична помощ за извършване на трансплантация на бъбрек на дъщеря и в 
Турция. 
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                   Отговори г-н Костин, който каза, че е запознат със случая и е поел 
ангажимент за поставяне на кутии за събиране на помощ, обяви в регионалните 
вестници „Зов за помощ” и такава по телевизия Монтана, с разкритата дарителска 
сметка на името на момичето. 
 
                   -г-жа Мария Тодорова сподели за състоянието на някои улици в с.Репляна 
след засипването им с баластра и дълбоките коловози, вследствие движение на 
тежкотоварни камиони. Моли същите да бъдат почистени от багера на общината, тъй 
като е невъзможно движението по тях. 
                   Отговор на г-н Костин – засипването е направено по настояване на жителите 
на селото и улиците ще бъдат почистени след стабилизиране на времето. 
 
                   -г-н Иван Луков – направи питане за зимното поддържане на общинските 
пътища и улиците в населените места; 
                    Отговори г-н Костин – с приоритет се почистват общинските пътища, а 
след това улиците в населените места на общината. 
 
                    Г-н Георги Любенов изрази недоволство на някои жители на с.Горни Лом за 
цената на водата  и дървата да огрев. 
 
                    Г-н Ваняо Костин запозна общинските съветници с намерение за: 
                    -придобиване на общинско имущество – сграда в с.Долни Лом; 
                    -евентуално откриване на тръжна процедура за разпореждане със 
земеделска земя в с.Репляна; 
                    -реконструкция на сградата на „Гостилница” с.Чупрене; 
                    -реорганизация на Общинското предприятие „Общинско лесничейство” , 
като подчерта, че снабдяване на населението с дърва за огрев е социална политика на 
общината, която и за в бъдеще ще продължи; 
                    -тържествено честване на 40 годишнината от създаване на Община Чупрене 
на 21.12.2018 год. в сградата на Читалище с.Чупрене.  
                    - 
  
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 

 
 
       


