
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
  

ПРОТОКОЛ
№ 40

                    Днес 28.02.2019 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене. 
                     В заседанието взеха участие 9 общински съветника.  Отсъстват Мария
Цецкова Тодорова и Велислава Миленова Вълчинова по уважителни причини.
                     На заседанието присъстваха представители на РПУ Белоградчик, като
вносители  на  информация,  представители  на  читалищата  от  общината,  кметове  на
Кметства с.Горни Лом, с. Долни Лом, с. Репляна с.Средогрив, с.Търговище, 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  9 съветника:
                    „ЗА”                          –   9 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 2018
год.
                   2.Предложение за  приемане на Отчетен доклад за дейността на МК по
ЗБППМН при Община Чупрене за 2018 год.
                   3. Предложение за отмяна на разпоредбите на чл.44, изречение второ и
изменение на чл.47 ал.1 от Наредба за условията и реда за   управление и разпореждане
с общинския жилищен фонд на Община Чупрене. 
                  4.Предложение за  приемане на Отчет за изразходваните бюджетни средства,
предоставени  на  читалищата  през  2018  год.  под  формата  на  субсидия  и  отчет  за
дейността им.
                  5.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи
за 2019 год.
                  6.Предложение за приемане на  Годишен доклад по Плана за действие на
Община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
                  7.Предложение за приемане на Общински план за младежта в Община
Чупрене за 2019 год.
                  8.Предложение за приемане на  Програма за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост за 2019 год.
                  9.Предложение за  продажба на общински имот ПИ 106061, землище с.
Долни Лом
                  10. Предложение за  продажба на общински имот ПИ 106050, землище
с.Долни Лом
                  11.Предложение за  продажба на общински имот ПИ №№ 092001,092011,
092030, землище с.Репляна
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                   12.Предложение за  продажба на общински имоти ПИ №№ 020111, 020094,
землище с.Репляна
                   13.Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 038032, 038035,
землище с.Средогрив
                   14.Предложение за продажба на общински имоти ПИ №№ 082003, 082005,
082033, землище с.Долни Лом
                   15.Предложение за продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1128
с.Чупрене
                   16.Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1129
с.Чупрене
                   17.Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1132
с.Чупрене
                   18.Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1118
с.Чупрене
                   19. Предложение за    продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1108
с.Чупрене
                   20.Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1109
с.Чупрене
                   21.  Предложение за   продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1110
с.Чупрене
                   22. Предложение за   продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1113
с.Чупрене
                  23.Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1114
с.Чупрене
                  24. Предложение за   продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1116
с.Чупрене
                  25.Предложение  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1119
с.Чупрене
                  26.  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1120
с.Чупрене
                  27.  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1121
с.Чупрене
                  28.  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1122
с.Чупрене
                  29.  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1123
с.Чупрене
                  30.  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.1126
с.Чупрене
                   31.  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор 81757.500.396
с.Чупрене
                   32.Предложение за продажба на ПИ № 221003, землище с.Горни Лом
                   33.Предложение за продажба на ПИ № 026009, землище с.Средогрив
                   34.Предложение за продажба пакет общински имоти ПИ №№ 232033,
232028, 232035,232066, 232071, землище с.Долни Лом
                   35.Предложение за продажба на общинско жилище ал.№ 8 от бл.№ 2
с.Чупрене
                    36.Предложение за определяне прогнозна продажна цена на дървесина от
Обект №  19002 - 1 землище Горни Лом  Община Чупрене
                    37.Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19003
землище Горни Лом Община Чупрене
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                    38.Предложение за определяне на цена за добив на дървесина от Обект №
19002 землище Горни Лом  Община Чупрене
                    39.Предложение за приемане на Годишен план за паша на територията на
община Чупрене за 2019 год.
                    40.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 2018 год. – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС
Чупрене.
                  Господин Станков представи своето предложение и даде думата на г-н Олег
Иванов – началник на РПУ гр.Белоградчик, който запозна съветниците с информацията
за  състоянието  на  охраната  на  обществения  ред  и  борбата  срещу престъпността  на
територията на община Чупрене за предходната 2018 година. 
                   Засегнати бяха проблеми с нарушаване на обществения ред от движението
на  каруците,  струпването  на  много  хора  пред  магазините  в  Чупрене,  пречещи  на
населението за свободен достъп до тях, движението на безстопанствените животни в
населените  места  и  извън  тях,  но  засиленото  полицейско  присъствие  в  населените
места е дало положителен резултат.
                    Г-н Георги Георгиев – районен инспектор за община Чупрене говори за
движението на домашните стадни животни – без надзор по пътното платно, за опазване
на  селскостопансото  имущество  на  неселението  и  произтичащите  санкции  при
нарушения.
                     Отношение по изнесената информация взеха:
                     -г-н Богомил Станков – за възможен риск от ПТП с деца, живеещи в района
на стопанския двор Чупрене, оставени без родителски контрол;
                     -г-н Ваньо Костин – предлага органите на гранична полиция да извършват
проверки  на  превозни  средства,  движещи се  през  нощта,  с  цел  предотвратяване  на
кражби, като за това ще търси съдействие от управлението им. Запозна присъстващите
за предстоящото монтиране на видео наблюдение в населените места на общината.  
                     -г-н Евгени Николов – кмет на с.Репляна благодари на началника на РПУ
Белоградчик за оказано съдействие при решаване на възникнал проблем в селото.
                     Няма други питания 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  9 съветника:

                    „ЗА”                          –   9 гласа
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа

                    Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
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                     РЕШЕНИЕ № 459
                     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   2018 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.

                    Т.2 от дневния ред:  Предложение за  приемане на Отчетен доклад за
дейността на МК по ЗБППМН при Община Чупрене за 2018 год. –  вносител  г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене.
                    Г-н Костин представи подробно доклада, като подчерта, че домашното
възпитание е основния фактор, оказваш влияние при възпитание на децата, а още от
малки се формира техния характер. С децата от рисковите групи работят обществени
възпитатели.
                    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  9 съветника:

                    „ЗА”                          –   9 гласа
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа

                    Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                    РЕШЕНИЕ № 460
                    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 2018
год.” 

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема  Отчетният доклад за
дейността  на  МК  по  ЗБППМН  към  Община  Чупрене  през  2018 год.,  съгласно
изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.

                    Т.3 от дневния ред:  Предложение за отмяна на разпоредбите на чл.44,
изречение  второ  и  изменение  на  чл.47  ал.1  от  Наредба  за условията  и  реда  за
управление  и  разпореждане  с  общинския  жилищен  фонд  на  Община  Чупрене –
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.
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                     Гласували  9 съветника:

                    „ЗА”                          –   9 гласа
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа

                    Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                    РЕШЕНИЕ № 461
                   1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет отменя
разпоредбите на чл.44, изречение второ, от Наредба за условията и реда за   управление
и  разпореждане  с  общинския  жилищен  фонд  на  Община  Чупрене,  като
нецелесъобразно.
                    2.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет допълва чл.47
ал.1,  от Наредба за условията  и реда за   управление и  разпореждане с  общинския
жилищен  фонд  на  Община  Чупрене,  като  след  думите  „жилищата,  свободни  от
наематели”  се  добавят  думите  „или  с  наематели,  които  не  са  подали  заявление  за
закупуване в указан от общината срок”, по целесъобразност. 

                    Т.4 от дневния ред:  Предложение за  приемане на Отчет за изразходваните
бюджетни  средства,  предоставени  на  читалищата  през  2018  год.  под  формата  на
субсидия и отчет за дейността им –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене.
                    Г-н Георги Антов предложи със съдействието на Читалище Горни Лом да се
организира „Празник на Балкана в с.Горни Лом”.
                   Г-н Костин подкрепя идеята за организация на празника с дата –  изкачване
на връх „Миджур”. 
                    Няма питане.
                    Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна  политика  и  енергетика  г-жа  Мая  Йолкичова  прочете  становището   с
предложение за решение
                    Гласували 9 съветника:
 

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
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                    РЕШЕНИЕ № 462
                   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 2018 год.,
предоставени  на  читалищата  от  общината  под  формата  на  субсидия  и  отчет  да
дейността им за периода.

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Отчета за изразходваните
бюджетни средства за 2018 год., предоставени на читалищата от общината под формата
на субсидия и отчет да дейността им за периода, съгласно изискванията на Закона за
народните читалища.

                    Т.5 от дневния ред:  Предложение за актуализация на поименния списък за
капиталови разходи за 2019 год. –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене.
                    Няма питане.
                    Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна  политика  и  енергетика  г-жа  Мая  Йолкичова  прочете  становището   с
предложение за решение
                    Гласували 9 съветника:
 

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                   РЕШЕНИЕ № 463
                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127 ал.1 от Закона
за  публичните  финанси  Общинския  съвет  одобрява актуализирането  на   поименния
списък за капиталови разходи за 2019 год. на Община Чупрене, съгласно направеното
предложение  и  делегира  права  на  кмета  на  общината  да  извърши актуализация  по
бюджета в „местните дейности”.
                     Допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

                     МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за актуализиране на поименния
списък  за  капиталови  разходи  за  2019 год.,  поради  възникнали  допълнителни
неотложни  работи  по  обектите  и  необходимост  от  разкриване  на  нови  обекти  по
поименния списък.
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                    Т.6 от дневния ред:  Предложение за приемане на  Годишен доклад по
Плана за действие на Община  Чупрене за интегриране на българските  граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                     Няма питане.
                     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  9 съветника:

                    „ЗА”                            – 9 гласа
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа

                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 464
        На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с т. VІ. от Плана

за действие на община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски
произход  и  други  граждани  в  уязвимо  социално  положение,  живеещи  в  сходна  на
ромите ситуация, Общинският съвет приема Годишен доклад по Плана за действие на
община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

         МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Годишен доклад по Плана
за действие на община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски
произход  и  други  граждани  в  уязвимо  социално  положение,  живеещи  в  сходна  на
ромите ситуация, съгласно изискванията на  Плана за действие на община Чупрене за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

                    Т.7 от дневния ред:  Предложение за приемане на Общински план за
младежта в Община Чупрене за 2019 год. –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
                     Няма питане.
                     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  9 съветника:

                    „ЗА”                            – 9 гласа
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа

                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
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                     РЕШЕНИЕ № 465
         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 2019 г.  

         
            МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Общински план за младежта в

Община Чупрене за 2019 г.,съгласно изискванията на Закона за младежта. 
         

 

                    Т.8 от дневния ред:  Предложение за приемане на  Програма за управление
и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 год. –  вносител  г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 466
                     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 2019 год.

         МОТИВИ:  Общинският  съвет  приема  Програма  за  управление  и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019  год., съгласно изискванията на
чл.8  ал.9  от  Закона  за  общинската  собственост,  като  по  този  начин  ще  се  даде
възможност  за  навременно  започване  на  процедурите  по  управление  на  имотите  –
общинска  собственост,  което  от  своя  страна  ще  осигури  ритмични  постъпления  в
общинския бюджет.
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                    Т.9 от дневния ред:  Предложение за  продажба на общински имот ПИ
106061,  землище с.  Долни Лом  –   вносител  г-н  Ваньо Костин –  Кмет  на  Община
Чупрене

                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 467
                     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 № 106061 /сто и шест хиляди и шестдесет и едно/, представляващ –
НИВА –  осма категория в землището на село Долни Лом, местност „Казана” с площ на
имота от 3,000 дка. /три дка./, актуван с АОС 1473, с начална тръжна цена 2100.00 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.

                    Т.10 от дневния ред: Предложение за  продажба на общински имот ПИ
106050,  землище  с.Долни  Лом –   вносител  г-н  Ваньо  Костин  –  Кмет  на  Община
Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
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                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 468
                     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 № 106050 /сто и шест хиляди и петдесет/ представляващ – НИВА –
ОСМА категория, в землището на село Долни Лом, местност „КАЗАНА” с площ на
имота от 1.026 дка. /един декар двадесет и шест кв. м. /, актуван с АОС 1122, с начална
тръжна цена 1539.00 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.

                    Т.11 от дневния ред:  Предложение за  продажба на общински имот ПИ №
№ 092001,092011, 092030, землище с.Репляна –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 469
                     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 № 092001 /деветдесет и две хиляди и едно/ представляващ – ЛИВАДА -
ОСМА категория в землището на село Репляна, местност „БАНИЦА” с площ на имота
от 5.862 дка. /пет декара осемстотин шестдесет и два кв. м./, актуван с АОС 1207, с
начална тръжна цена 2345.00.00 лв.

       ПИ № 092011 /деветдесет и две хиляди и единадесет/  представляващ –
ЛИВАДА -  ОСМА категория  в  землището на  село Репляна,  местност  „БАНИЦА” с
площ на имота от 3.315 дка. /три декара триста и петнадесет кв. м./,  актуван с АОС
1206, с начална тръжна цена 1326.00 лв.

      ПИ  № 092030  /деветдесет  и  две  хиляди  и  тридесет/  представляващ  –
ЛИВАДА -  ОСМА категория  в  землището на  село Репляна,  местност  „БАНИЦА” с
площ на имота от 1.577 дка. /един декар петстотин седемдесет и седем кв. м./, актуван с
АОС 1205, с начална тръжна цена 631.00 лв.

      Обща начална тръжна цена 4302.00 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.

                    Т.12 от дневния ред:  Предложение за  продажба на общински имоти ПИ №
№ 020111, 020094, землище с.Репляна –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 470
                     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 № 020111 /двадесет хиляди сто и единадесет/ представляващ – НИВА
– ДЕВЕТА категория, в землището на село Репляна, местност „ВИШАЯ” с площ на
имота от 7.500 дка. /седем декара и петстотин кв. м. /,  актуван с АОС 1272, с начална
тръжна цена 2550.00 лв.

           ПИ № 020094 /двадесет хиляди деветдесет и четири/ представляващ –
НИВА – ДЕВЕТА категория, в землището на село Репляна, местност „ВИШАЯ” с площ
на имота от 10.177 дка. /десет декара сто седемдесет и седем кв. м. /,  актуван с АОС
1273, с начална тръжна цена 3460.00 лв.

          Обща начална тръжна цена 6010.00 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.

                    Т.13 от дневния ред:  Предложение за продажба на общински имоти ПИ №
№ 038032,  038035,  землище с.Средогрив –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

Анжело Цветанов Добричов                   „ЗА”
Богомил Данчов Станков „ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова           „ОТСЪСТВА”
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 „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 471
                     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 № 038032 /тридесет и осем хиляди тридесет и две/ представляващ –
ЛОЗЕ - ДЕВЕТА категория в землището на село Средогрив, местност „ЛAЛОВИЦА” с
площ на имота от 1.557 дка. /един декар петстотин петдесет и седем кв. м./, актуван с
АОС 1296, с начална тръжна цена 610.00 лв.

        ПИ № 038035 /тридесет и осем хиляди тридесет и пет/ представляващ –
ЛИВАДА  –  ДЕВЕТА  категория,  в  землището  на  село  Средогрив,  местност
„ЛАЛОВИЦА” с площ на имота от 1.856 дка. /един декар осемстотин петдесет шест кв.
м. /, актуван с АОС 1295, с начална тръжна цена 725.00 лв.

        Обща начална тръжна цена 1335.00 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.

                    Т.14 от дневния ред:  Предложение за продажба на общински имоти ПИ №
№ 082003, 082005, 082033, землище с.Долни Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет
на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 472
                     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 № 082003 /осемдесет и две хиляди и три/ представляващ – ЗЕЛЕНЧ.
КУЛТУРА -  ОСМА категория  в  землището  на  село  Долни Лом,  местност  „ЧЕРНА
БАРА” с площ на имота от 0.343 дка. / триста четиридесет и три кв. м. /, актуван с АОС
1324, с начална тръжна цена 205.00 лв.

        ПИ № 082005 /осемдесет и две хиляди и пет/ представляващ – ЗЕЛЕНЧ.
КУЛТУРА -  ОСМА категория  в  землището  на  село  Долни Лом,  местност  „ЧЕРНА
БАРА” с площ на имота от 0.104 дка. / сто и четири кв. м. /, актуван с АОС 1323, с
начална тръжна цена 62.00 лв.

        ПИ № 082033 /осемдесет и две хиляди тридесет и три/ представляващ –
ЗЕЛЕНЧ. КУЛТУРА - ОСМА категория в землището на село Долни Лом, местност
„ЧЕРНА БАРА” с площ на имота от 0.091 дка. / деветдесет и един кв. м. /, актуван с
АОС 1322, с начална тръжна цена 55.00 лв.

       Обща начална тръжна цена 322.00 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.

                    Т.15 от дневния ред: Предложение за продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1128 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 473
                     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: 

           Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1128 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто двадесет и осем/, с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 2128 кв. м./две хиляди сто двадесет и
осем кв. м. /, актуван с АОС 1419, с начална тръжна цена 12768.00 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
общинското имущество.

                    Т.16 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1129 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
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                     РЕШЕНИЕ № 474
                     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: 

         Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1129 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто двадесет и девет/, с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 618 кв. м./шестстотин и осемнадесет
кв. м. /, актуван с АОС 1420, с начална тръжна цена 3708.00 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
общинското имущество.

                    Т.17 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1132 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 475
                     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: 

             Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1132 /осемдесет и една
хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто тридесет и
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две/, с предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За друг вид производствен,
складов обект, с адрес на поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 5064 кв.
м./пет хиляди шестдесет и четири кв. м. /, актуван с АОС 1472, с начална тръжна цена
30384.00 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
общинското имущество.

                    Т.18 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1118 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 476
                     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: 

           Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1118 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка,  петстотин, точка,  хиляда сто и осемнадесет/,  с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 6584 кв. м./шест хиляди петстотин
осемдесет и четири кв. м. /, актуван с АОС 1412, с начална тръжна цена 39504.00 лв. с
ДДС.
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                       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.

                    Т.19 от дневния ред:  Предложение за    продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1108 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 477
                     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: 

         Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1108 /осемдесет и една хиляди
седемстотин  петдесет  и  седем,  точка,  петстотин,  точка,  хиляда  сто  и  осем/,  с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 8482 кв. м./осем хиляди четиристотин
осемдесет и два кв. м. / , ведно с построената в него: 

         -Сграда с  идентификатор 81757.500.1108.1 /осемдесет и  една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто и осем, точка, едно /,
със  застроена  площ  23  кв.  м.  /двадесет  и  три  кв.  м./,  брой  етажи  -  1  /един/,  с
предназначение: Промишлена сграда - СКЛАД, актуван с АОС 1450, с начална тръжна
цена 51030.00 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
общинското имущество.
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                    Т.20 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1109 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 478
                    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: 

         Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1109 /осемдесет и една хиляди
седемстотин  петдесет  и  седем,  точка,  петстотин,  точка,  хиляда  сто  и  девет/,  с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 998 кв. м./деветстотин деветдесет и
осем кв. м. /, актуван с АОС 1421, с начална тръжна цена 5988.00 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
общинското имущество.

                    Т.21 от дневния ред:  Предложение за   продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1110 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
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                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 479
                     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: 

          Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1110 /осемдесет и една хиляди
седемстотин  петдесет  и  седем,  точка,  петстотин,  точка,  хиляда  сто  и  десет/,  с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 825 кв. м./осемстотин двадесет и пет
кв. м. /, актуван с АОС 1408, с начална тръжна цена 4950.00 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
общинското имущество.

                    Т.22 от дневния ред:  Предложение за   продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1113 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

Анжело Цветанов Добричов                   „ЗА”
Богомил Данчов Станков „ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова           „ОТСЪСТВА”
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 „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 480
                     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: 

        Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1113 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет  и  седем,  точка,  петстотин,  точка,  хиляда  сто  и  тринадесет/,  с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 551 кв. м./петстотин петдесет и един
кв. м. /, актуван с АОС 1409, с начална тръжна цена 3306.00 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
общинското имущество.

                    Т.23 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1114 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
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                     РЕШЕНИЕ № 481
                    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: 

         Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1114 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто и четиринадесет/, с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 1270 кв. м./хиляда двеста и седемдесет
кв. м. /, актуван с АОС 1410, с начална тръжна цена 7620.00 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
общинското имущество.

                    Т.24 от дневния ред:  Предложение за   продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1116 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 482
                     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: 

         Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1116 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка,  петстотин, точка,  хиляда сто и шестнадесет/,  с
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предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления  имот  с.  Чупрене,  с  площ  на  имота  от  3112  кв.  м./три  хиляди  сто  и
дванадесет кв. м. /, актуван с АОС 1411, с начална тръжна цена 18672.00 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
общинското имущество.

                    Т.25 от дневния ред:  Предложение  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1119 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 483
                     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: 

           Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1119 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто и деветнадесет/, с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 1140 кв. м./хиляда сто и четиридесет
кв. м. /, актуван с АОС 1413, с начална тръжна цена 6840.00 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
общинското имущество.
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                    Т.26 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1120 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 484
                     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: 

           Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1120 /осемдесет и една хиляди
седемстотин  петдесет  и  седем,  точка,  петстотин,  точка,  хиляда  сто  и  двадесет/,  с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 1028 кв. м./хиляда двадесет и осем кв.
м. /, актуван с АОС 1414, с начална тръжна цена 6168.00 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
общинското имущество.

                    Т.27 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1121 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
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                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 485
                     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: 

           Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1121 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто двадесет и едно/, с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 2790 кв. м./две хиляди седемстотин и
деветдесет кв. м. /, актуван с АОС 1416, с начална тръжна цена 16740.00 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
общинското имущество.

                    Т.28 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1122 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

Анжело Цветанов Добричов                   „ЗА”
Богомил Данчов Станков „ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова           „ОТСЪСТВА”
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 „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 486
                     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: 

           Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1122 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто двадесет и две/, с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 524 кв. м./петстотин двадесет и четири
кв. м. /, актуван с АОС 1415, с начална тръжна цена 3144.00 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
общинското имущество.

                    Т.29 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1123 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
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                     РЕШЕНИЕ № 487
                     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: 

          Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1123 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто двадесет и три/, с
предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 884 кв. м./осемстотин осемдесет и
четири кв. м. /, актуван с АОС 1417, с начална тръжна цена 5304.00 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
общинското имущество.

                  Т.30 от дневния ред: Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.1126 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 488
                     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: 

          Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1126 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто двадесет и шест/, с
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предназначение на територията:  Урбанизирана,  НТП: За стопански двор,  с  адрес  на
поземления имот с. Чупрене, с площ на имота от 4525 кв. м./четири хиляди петстотин
двадесет и пет кв. м. /, актуван с АОС 1418, с начална тръжна цена 27150.00 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
общинското имущество.

                    Т.31 от дневния ред:  Предложение за  продажба на ПИ с идентификатор
81757.500.396 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 489
                     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: 

           Поземлен имот с идентификатор 81757.500.396 /осемдесет и една хиляди
седемстотин петдесет и седем, точка,  петстотин,  точка,  триста деветдесет и шест/,  с
предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: ниско застрояване до 10 м. /десет
метра/,  с  адрес  на  поземления  имот с.  Чупрене,  ПК 3950,  с  площ на имота от  813
кв.м./осемстотин и тринадесет  кв.  м.  /  -  празен,  незастроен,  актуван с  АОС 1176,  с
начална тръжна цена 5691.00 лв. с ДДС.
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        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.

                    Т.32 от дневния ред:  Предложение за продажба на ПИ № 221003, землище
с.Горни Лом –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 490
                    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 № 221003 /двеста двадесет и една хиляди и три/ представляващ –
ЛИВАДА - ДЕСЕТА категория в землището на село Горни Лом, местност „КИТКА” с
площ на имота от 62.715 дка. /шестдесет и два декара седемстотин и петнадесет кв. м. /,
актуван с АОС 1289, с начална тръжна цена 43900.00 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.

                    Т.33 от дневния ред:  Предложение за продажба на ПИ № 026009, землище
с.Средогрив –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
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                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 491
                    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 № 026009 /двадесет и шест хиляди и девет/ представляващ – НИВА –
ПЕТА категория,  в  землището  на  село  Средогрив,  местност  „ЛИВАГЕ”  с  площ на
имота от 0.373 дка. /триста седемдесет и три кв. м. /, актуван с АОС 1294, с начална
тръжна цена 224.00 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.

                    Т.34 от дневния ред: Предложение за продажба пакет общински имоти ПИ
№№ 232033, 232028, 232035,232066, 232071, землище с.Долни Лом –  вносител  г-н
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 492
                     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  №  232033  /двеста  тридесет  и  две  хиляди  тридесет  и  три/
представляващ  –  ЛИВАДА -  ДЕВЕТА  категория  в  землището  на  село  Долни  Лом,
местност  „КИТКА” с площ на имота от 1.101 дка.  /един декар сто  и един кв.  м.  /,
актуван с АОС 1277, с начална тръжна цена 440.00.00 лв.

         ПИ  №  232028  /двеста  тридесет  и  две  хиляди  двадесет  и  осем/
представляващ  –  ЛИВАДА -  ДЕВЕТА  категория  в  землището  на  село  Долни  Лом,
местност „КИТКА” с площ на имота от 0.714 дка. /седемстотин и четиринадесет кв.
м. /, актуван с АОС 1274, с начална тръжна цена 286.00 лв.

         ПИ № 232035 /двеста тридесет и две хиляди тридесет и пет/ представляващ
– ЛИВАДА - ДЕВЕТА категория в землището на село Долни Лом, местност „КИТКА” с
площ на имота от 1.900 дка. /един декар и деветстотин кв. м. /, актуван с АОС 1276, с
начална тръжна цена 760.00 лв.

        ПИ  №  232066  /двеста  тридесет  и  две  хиляди  шестдесет  и  шест/
представляващ  –  ЛИВАДА -  ДЕВЕТА  категория  в  землището  на  село  Долни  Лом,
местност „КИТКА” с площ на имота от 0.900 дка. / деветстотин кв. м. /, актуван с АОС
1281, с начална тръжна цена 360.00 лв.

       ПИ  №  232071  /двеста  тридесет  и  две  хиляди  седемдесет  и  едно/,
представляващ – ЛИВАДА –  ДЕВЕТА категория в землището на село Долни Лом,
местност „КИТКА” с площ на имота от 0.935 дка. /деветстотин тридесет и пет кв. м./,
актуван с АОС 1495, с начална тръжна цена 374.00 лв.

      Обща начална тръжна цена 2220.00 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.

                    Т.35 от дневния ред: Предложение за продажба на общинско жилище ал.№
8 от бл.№ 2 с.Чупрене –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
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                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 493
                     На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.47 ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.44 и
чл.46 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински
жилищен  фонд,  Общинският  съвет  разрешава  да  се  продаде   частна  общинска
собственост  – Самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор  81757.500.331.1.8
/осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, триста
тридесет и едно, точка, едно, точка, осем/, представляващ Апартамент № 8 /осем/ от
Триетажен панелен жилищен блок-9 /девет/ апартамента – Блок № 2 /две/, с площ от
54,70 кв. м. /петдесет и четири цяло и седемдесет стотни кв. м./, ведно с прилежащите
части: Мазе № 8 /осем/, с площ от 6,83 кв. м. /шест цяло осемдесет и три стотни кв. м./
и 9,70 % /девет цяло и седемдесет стотни/  от общите части на сградата,  с адрес на
самостоятелен обект  с. Чупрене, ПК 3950, ул. Осма № 1, бл. 2, ет. 3, ап. 8, актуван с
АОС 1183, за сумата от 11953.00 лв. с ДДС на Радостина Александрова Ранчинска, ЕГН
5801165810, с адрес с.Чупрене, обл.Видин. 

         Възлага на кмета на Община Чупрене да  извърши продажбата.

                         Вносителят на предложенията то т. т. 36, 37 и 38 от дневния ред – г-н
Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско лесничейство” –  Община Чупрене
не присъства на заседанието на общинския съвет, поради което общинските съветници
гласуваха да не се разглеждат материалите в негово отсъствие.
                     Гласували 9 съветника „ЗА”.
                     Материалите не са разглеждани на заседанието.  
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                    Т.36 от дневния ред:  Предложение за определяне прогнозна продажна цена на

дървесина  от  Обект  №  19002  -  1 землище  Горни Лом  Община  Чупрене – вносител г-н
Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско лесничейство” –  Община Чупрене 

                    Т.37 от дневния ред: Предложение за приемане на цена тарифа на корен от

Обект № 19003 землище Горни Лом Община Чупрене – вносител г-н Димитър Христозов –
Директор на ОП „Общинско лесничейство” –  Община Чупрене 

                    Т.38 от дневния ред:  Предложение за определяне на цена за добив на

дървесина от Обект №  19002 землище Горни Лом  Община Чупрене – вносител г-н Димитър
Христозов – Директор на ОП „Общинско лесничейство” –  Община Чупрене 

                    Т.39 от дневния ред:  Предложение за приемане на Годишен план за паша
на територията на община Чупрене за 2019 год. –  вносител  г-н Ваньо Костин – Кмет
на Община Чупрене
                   Няма питане.   
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище
с предложение за решение.
                    Гласували 9 съветника:

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

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

                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.

                     РЕШЕНИЕ № 494
                     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 2019
год. и определя задълженията и правилата за ползване и поддържането на имотите за
общо и индивидуално ползване от общината и от ползвателите.
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         2.Определя пасища, мери и ливади за индивидуално /Приложение 1/ и
общо  ползване  /Приложение  2/  на  стопани  отглеждащи  пасищни  селскостопански
животни за стопанската 2018/2019 г..

        3. Определя размер на годишно плащане на стопани отглеждащи пасищни
животни, съгласно член 37в, ал.4 за стопанската 2018/2019 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 21 17 22 16 20 18
Горни Лом 13 8 10 16 20 18
Долни Лом 11 5 5 16 16 18
Протопопинци 33 17 22 16 16 18
Репляна 22 17 16 16 16 18
Средогрив 21 20 20 16 20 18
Търговище 12 17 5 20 16 18
Чупрене 24 17 19 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.

                    Т.40 от дневния ред: Разни

                    Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене коментира с общинските
съветници:
                   -отдаване под наем на общински сгради;
                   -продажба на общински жилища и имоти;
                   -бракуване на стари МПС – общинска собственост;
                    -изграждане на „капан” за животни в Чупрене и Долни Лом;
                   -необходимост от закупуване на нов трактор за зимно поддържане на
общински пътища;
                    -състоянието на Завод „Миджур” с.Горни Лом.

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.00 часа.

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :    
                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков /
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