
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg;  http://chuprene.com 

 

                                                                         РЕШЕНИЕ № 209 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №30 ОТ 23.12.2021г. 

 

Относно:  Изменение на Решение № 203, взето с Протокол № 29/26.11.2021 г.  

 

           На основание чл. 45, ал. 9, във вр. с ал. 4 и 7 от ЗМСМА, във вр. със Заповед № РД - 25 - 

41/09.12.2021 г. на Областен управител на област Видин, вх. ОбС № 348-123/13.12.2021 г. за 

връщане за ново обсъждане на Решение № 203, взето с Протокол № 29/26.11.2021 г., чл. 21, ал. 

1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС 

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

             Изменя Решение № 203, взето с Протокол № 29/26.11.2021 г., като решението 

придобива следното съдържание: 

 Общински съвет Чупрене дава съгласието си 1050 кв.м. от следния имот - общинска 

собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.1.86 по кадастралната карта и кадастрални 

регистри на с. Чупрене, община Чупрене, област Видин, одобрени със Заповед № РД - 18 - 

621/07.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на позеления имот: с. Чупрене, 

местност „Глама”, с площ по скица на поземления имот от 1 494 кв.м., с трайно предназначение 

на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория пета, номер по 

предходен план 001086, при съседи на поземления имот: Поземлен имот с идентификатор 

81757.1.87, Поземлен имот с идентификатор 81757.1.85, Поземлен имот с идентификатор 

81757.1.71, да бъдат включени в стационар/площадка за мониторинг и подхранване на 

защитени лешоядни птици за срок от 5 (пет) години. 

 

 Мотиви:  Със Заповед № РД - 25 - 41/09.12.2021 г. Областен управител на област Видин 

връща за ново обсъждане приетото решение с мотиви за незаконосъобразност, по следните 

съображения: Приетото решение не съдържа посочване на правното основание от Закона за 

общинската собственост, обосноваващо относимата процедура, касаеща разпореждането или 

управлението на имоти - общинска собственост, което представлява пречка за осъществяването 

на контрол за материална законосъобразност на административния акт. Непосочването на 

правно основание представлява нарушение на императивното изискване за форма и съдържание 

на административния акт по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Освен това, Общинският съвет е 

възложил на Кмета на Община Чупрене сключването на договор за безвъзмездно ползване, без 

да е посочена в разпоредителната част на решението, процедурата, по която ще следва да се 

извърши разпореждането с имота. Решението е незаконосъобразно и поради това, че не е 

прието с поименно гласуване, в нарушение на нормата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА. 

 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА правомощията на Общинският съвет при връщане 

на административен акт за ново обсъждане са да отмени, измени или да приеме повторно 

върнатия за ново обсъждане акт. Общински съвет - Чупрене приема да измени взетото решение, 

поради следното:  

 Предмет на Решение № 203/26.11.2021 г. е обособяването на стационар/площадка за 

мониторинг и подхранване на лешоядни птици в землището на с. Чупрене в имот общинска 

собственост. 

mailto:obs_chuprene@abv.bg


 В Община Чупрене е постъпила писмо от Национално ловно - рибарско сдружение 

„Съюз на ловците и риболовците в България” с вх. № 2494/28.10.2021 г. с искане за даване на 

съгласие за обособяване на стационар/площадка за наблюдение и подхранване на птици в ПИ 

81757.1.86.  

 НЛРС - СЛРБ е бенефициент по проект ИСУН № BG16M1OP002 -3.016-0001 

„Подобряване на природозащитното състояние на черния лешояд, чрез изпълнение на мерки от 

Плана за действие на вида” по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № 

Д - 34-2/27.02.2020 г., сключен между Министерство на околната среда и водите и НЛРС - 

СЛРБ. 

 В рамките на проекта е предвидено изпълнение на дейност „Разширяване на мрежата от 

площадки за подхранване на лешоядни птици в страната, чрез изграждане на седем нови 

площадки в целевите райони”, която ще се осъществява на територията на седем защитени зони 

по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване 

на дивите птици - ЗЗ „Мост Арда”, ЗЗ „Провадийско - роякско плато”, ЗЗ „Камчийска планина”, 

ЗЗ „Западен балкан”, ЗЗ „Пирин Буфер”, ЗЗ „Студен кладенец” и ЗЗ „Западни родопи”.  

 В изпълнение на дейността „Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на 

лешоядни птици в страната, чрез изграждане на седем нови площадки в целевите райони” е 

предвидено да бъдат обособени стационари/площадки за наблюдение и подхранване във вид на 

временно заграждение с метална /прозирна/ мрежа на дървени колони с площ 1 050 кв.м., във 

вътрешността на която ще бъде поставена преносима площадка с размери около 300x300x7 см. 

По протежение на оградата ще бъде монтиран електропастир и мобилен пункт за наблюдение 

на птиците. Предназначението на стационара/площадката е подхранване на лешоядни птици, 

осъществяване на наблюдение със специализирано оборудване, с цел събиране на информация, 

обобщаване и анализ относно състоянието на черния лешояд.  

 ПИ 81757.1.86 е общинска собственост, с площ от 1 494 кв.м. ПИ 81757.1.86 попада в 

защитена зона „Западен Балкан” (Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 

30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици).  

 На общинските съвети, като органи на местно самоуправление е възложена 

компетентност относно придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на 

осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС. Съгласно изискванията на проекта е 

необходимо собственика на имота да даде съгласие за обособяването на стационар/площадка, 

като Общински съвет Чупрене изразява намерение и готовност за  разполагането на площадка 

за подхранване и наблюдение на защитени птици в имота. Впоследствие ще бъде изпълнена и 

съответната процедура за предоставяне за ползване на имота, за което е необходимо решение на 

Общински съвет при спазване на материалноправните основания, свързани с конкретно 

относимата процедурата за предоставяне за ползване на имота. 

 

 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували поименно 11 (единадесет) съветника.   

 



„ЗА” - 11 (единадесет) гласа  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0  

„ПРОТИВ” – 0  

 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”.  

 
 
 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Е.Петрович /                                                                            / И.Велков / 

 

 

 

 

 


