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Р Е Ш Е Н И Е  №83 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №12/26.06.2020г. 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план ПУП - ПП за обект : „Съществуващ 
водопровод от деривация ø 1600 за ВЕЦ „Китка“ (ПИ с идентификатор 16571.285.861) до УПИ III – 
998 „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни вещества, кв. 1, м. „Коло“ (ПИ с 
идентификатор 16571.1.998) и съществуващ напорен водоем с обем 220 куб.м, находящ се в поземлен 
имот (ПИ с идентификатор 16571.284.27) по КККР за неурбанизираната територия на землището на с. 
Горни Лом, общ. Чупрене, област Видин“. 

“На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинският 
съвет Чупрене одобрява проекта на Подробен устройствен план – ПУП – ПП за обект: „Съществуващ 
водопровод от деривация ø 1600 за ВЕЦ „Китка“ (ПИ с идентификатор 16571.285.861) до УПИ III – 
998 „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни вещества, кв. 1, м. „Коло“ (ПИ с 
идентификатор 16571.1.998) и съществуващ напорен водоем с обем 220 куб.м, находящ се в поземлен 
имот (ПИ с идентификатор 16571.284.27) по КККР за неурбанизираната територия на землището на 
с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин“. 

МОТИВИ: Общински съвет Чупрене одобрява проекта за Подробен устройствен план – ПУП 
– ПП за обект: „Съществуващ водопровод от деривация ø 1600 за ВЕЦ „Китка“ (ПИ с идентификатор 
16571.285.861) до УПИ III – 998 „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни вещества, 
кв. 1, м. „Коло“ (ПИ с идентификатор 16571.1.998) и съществуващ напорен водоем с обем 220 куб.м, 
находящ се в поземлен имот (ПИ с идентификатор 16571.284.27) по КККР за неурбанизираната 
територия на землището на с.Горни Лом, общ.Чупрене, област Видин, във връзка с постъпило 
заявление Вх.№664/23.03.2020 год. от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН”ЕООД, и 
съгласно изискванията на чл.129, ал.1 от ЗУТ.” 

Гласували 10 съветника: 

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

 Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин „ОТСЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин „ЗА” 
 Даньо Милков Антов „ЗА” 
 Иван Весков Велков „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 
 Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 
„ЗА” - 10 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 0 гласа 
„ПРОТИВ” – 0 гласа 
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/ИВАН ВЕЛКОВ/ 


