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РЕШЕНИЕ № 213 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 31 ОТ 28.01.2022г. 

 

 

 Относно: Отмяна на Решение № 209, взето с протокол № 30 от 23.12.2021 г.  

 На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във вр. със 

Заповед № 25 - 8/17.01.2022 г. на Областен управител на област Видин за оспорване по чл. 

45, ал. 11 от ЗМСМА, и на осн. чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК, 

Общински съвет Чупрене  взе следното решение: 

 1. Общински съвет Чупрене отменя Решение № 209, взето с протокол № 30 от 

23.12.2021 г.  

 2. Допуска предварително изпълнение на решението на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 Мотиви: Със Заповед № РД - 25 - 8/17.01.2022 г. Областен управител на област Видин 

е оспорил пред Административен съд - Видин Решение № 209 на Общински съвет Чупрене, 

взето с Протокол № 30 от 23.12.2021 г., за което е образувано адм. дело № 13/2022 г. по 

описа на Административен съд - Видин.  

 Решение № 209 е взето след връщане на решение № 203 за ново обсъждане от 

Областен управител на област Видин със заповед № 25 - 41/09.12.2021 г. и има следния 

предмет:  

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

собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.1.86 по кадастралната картаи 

кадастрални регистри на с. Чупрене, община Чупрене, област Видин, одобрени със Заповед 

No 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.  

 Областният управител приема, че приетото решение, с което се изменя върнато 

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. 



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 

2 
 

 Настоящото предложение се отнася до отмяна на взетото решение при 

съобразяване с мотивите на Областния управител за незаконосъобразността на решението 

при оспорването му пред съда. 

 С решението е допуснато предврителното му изпълнение, поради следното: С 

определение на Административен съд - Видин от 19.01.2022 г. делото е насрочено за 

07.02.2022 г. Настоящото решение ще бъде депозирано пред съда с искане за прекратяване на 

производството поради отмяна/оттегляне на административния акт. Предварителното 

изпълнение дава възможност решението ще бъде представено пред съда и преди датата на 

съдебното заседание, като по този начин съдебното производството ще може да бъде 

прекратено и без съгласие на оспорващия (чл. 156, ал. 2 от АПК) и без възлагането на 

разноски за общински съвет. Така, ще бъде защитен обществения интерес, като от 

закъснението от изпълнението на административния акт  могат да последват вреди за 

общински съвет (възлагането на разноски).   

 Приложение:  

1. Заповед № РД - 25 -8/17.01.2022 г. на Областен управител на област Видин;  

2. Определение от 19.01.2022 г. на Административен съд - Видин; 

3. Решение № 209, взето с протокол № 30 от 23.12.2021 г. 

 

Гласували  поименно 10 (десет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ОТСЪСТВА” 

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” 

  

 

„ЗА” - 10  (десет)  гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

Предложението се прие с 10 гласа „ЗА” 

 

 

 

Протоколчик :                                               Председател ОбС :     

                    /Е.Петрович/                                                                                        /И. Велков/ 
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