ПРОТОКОЛ
гр. Видин,11.03.2020 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН в публично съдебно
заседание на единадесети март,
две хиляди и двадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ ДОНЧЕВА
при участието на секретар Катерина Борисова
и прокурора:
сложи за разглеждане
адм. дело № 21 по описа за 2020 год.
докладвано от
СЪДИЯ ДОНЧЕВА
На именното повикване в 14.00 часа се явиха:
Жалбоподателят – В.К.К. ***, редовно призован чрез
пълномощник Л.К., се явява лично и с адвокат К. от САК, с пълномощно
от по-рано.
За ответната по делото страна – Комисия за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/,
редовно призовани, се явява гл.ю.к.Л. С., с пълномощно от днес.
СТАНОВИЩА ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Адвокат К.: Моля да се даде ход на делото.
Жалб.К.: Моля да се даде ход на делото.
Гл.ю.к.С.: Моля да се даде ход на делото.
Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.
Делото е образувано по жалба на процесуалния представител на
В.К.К. *** против Решение № РС-163-18-082 от 13.11.2019г. на
КПКОНПИ, в частта с която е установен конфликт на интереси по
отношение на жалбоподателя във връзка с Договор за покупко-продажба
на недвижим имот частна общинска собственост, сключен на 20.06.2017г.
между В.К.К., в качеството му на кмет на Община Чупрене и „**“ ЕООД
съгл.чл.8, изр.2 от ЗПУКИ /отм./, в частта с която на жалбоподателя е
наложена „глоба“ в размер на 5000 лева и в частта, с която на
жалбоподателя се отнема сума в размер на 54,93 лева на основание чл.81,
ал.1 от ЗПКОНПИ.
Адвокат К.: Поддържам изцяло подадената жалба. Моля да
приемете приложените със същата писмени доказателства и
административната преписка. Поддържаме искането за допускане до
разпит на един свидетел, който ще доведем за следващото съдебно
заседание относно местоживеенето на В.К.К. и Ц. Ц. към момента на
сключване на инкриминираната сделка - 20.06.2017г. От втория свидетел

се отказваме. Нямаме други доказателствени искания на този етап.
Жалб.К.: Поддържам казаното от адвокат – пълномощника.
Гл.ю.к.С.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме представената
административна преписка. Не възразявам да се допусне до разпит
поискания свидетел на жалбоподателя. Нямам доказателствени искания.
Съдът намира, че следва да приеме приложените писмени
доказателства и административна преписка, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА Решение № РС-163-18-082 от 13.11.2019г. на
КПКОНПИ, л.11 –л.22 по делото; Постановление от 14.05.2018г. на
Специализираната прокуратура, л.23 –л.31 по делото; искане от
Специализирана прокуратура с рег.№ 162/11.05.2018г. за получаване на
справки от информационните фондове на НБД“Население“, л.32 по
делото; пълни данни за Л. И. М. от 11.05.2018г., л.33 по делото; пълни
данни за Е. В. М. от 11.05.2018г., л.34 по делото; данни за лица променили
името си, л.35; пълни данни за А. И. К. от 11.05.2018г., л.36 по делото;
пълни данни за В.К.К. от 11.05.2018г., л.37 по делото; пълни данни за Ц. Р.
Ц. от 11.05.2018г. и данни за лица променили името си, л.38 – л.39 по
делото; пълни данни за И. Е. Н. от 11.05.2018г. и данни за лица променили
името си, л.40 – л.41 по делото; пълни данни за К.В. К. от 11.05.2018г. и
данни за лица променили името си, л.42 –л.43 по делото; опис на
материали по преписка № 660/18г. на СП, л.44 – л.45по делото; писмо от
15.07.2017г. на Председателя на Сметна палата до Кмета на община
Чупрене, л.46; одитно становище за заверка без резерви с обръщане на
внимание на Годишния финансов отчет на община Чупрене за 2016г., л.47
–л.48; одитен доклад за резултатите от извършен финансова одит на
Годишния финансов отчет на община Чупрене за 2016г., л.49 –л.55;
Искане за получаване на справки от НРБЛД с рег.№ 61/10.05.2018г. на
Специализирана прокуратура, за лицата: А. И. К., Ц. Р.Ц., И. Е. Н.и К.
В.К., л.56 – л.68; Искане за получаване на справки от НРБЛД с рег.№
162/11.05.2018г. на Специализирана прокуратура, л.69 –л.80; фирмено
досие -12.03.2016г., л.81 –л.82; фирмено досие -10.05.2013г., 12.12.2012г. и
15.06.2005г., л.83 –л.85; справка за поземлени имоти, л.86 – л.93; писмо
вх.№ Н91/18.06.2018г. на КПККОНПИ до Председател на Постоянната
комисия по чл.25 от ЗПУКИ, л.94; писмо вх.№ 7804/28.06.2018г. на
Общински съвет - Чупрене до КПККОНПИ, л.95; Клетвен лист на В.К.К.
от 05.11.2015г., л.96; удостоверение за избран кмет на община Чупрене №
1/26.10.2015г., л.97; Трудов договор № 60/05.11.2015г., л.98; декларация по
чл.13 от ЗПУКИ от 10.11.2015г. от В.К.К., л.99 –л.101; длъжностно
разписание на общинската администрация Чупрене от 01.01.2014г., л.102 –
л.104; поименно разписание на длъжностите на общинската
администрация Чупрене от 01.01.2014г., л.105 – л.111; поименно
разписание на длъжностите на общинската администрация Чупрене от
01.01.2015г., л.112 – л.115; поименно разписание на общинската
администрация Чупрене от 01.01.2016г., л.116 – л.118; поименно

разписание на длъжностите на общинската администрация Чупрене от
01.01.2016г., л.119 – л.126; поименно разписание на длъжностите на
общинската администрация Чупрене от 01.01.2017г., л.127 – л.129;
длъжностно разписание на общинската администрация Чупрене от
01.01.2018г., л.130 – л.132; поименно разписание на длъжностите на
общинската администрация Чупрене от 01.01.2018г., л.133 – л.136; Трудов
договор № 32/09.05.2012г., л.137; решение за продължаване на срока на
производството по сигнал от 11.07.2018г., л.138; писмо от 16.07.2018г. на
КПККОНПИ до Председател на комисия по чл.25 от ЗПУКИ, л.139; писмо
изх.№ 153 от 19.07.2018г. на Председателя на комисия по чл.25 от ЗПУКИ
до КПККОНПИ, л.140; Докладна записка вх.№ 34/06.02.2014г. от В.К.К.
***, л.141; становище на КЗГОСЕЕЕ от 12.02.2014г., л.142; Решение №
323, взето с Протокол № 24/12.02.2014г. на ОбС – Чупрене, л.143;
Докладна записка вх.№ 31/06.02.2014г. от В.К.К. ***; становище на
КЗГОСЕЕЕ от 12.02.2014г., л.145; Решение № 320, взето с Протокол №
24/12.02.2014г. на ОбС – Чупрене, л.146; Докладна записка вх.№
32/06.02.2014г. от В.К.К. ***, л.147; становище на КЗГОСЕЕЕ от
12.02.2014г., л.148; Решение № 321, взето с Протокол № 24/12.02.2014г. на
ОбС – Чупрене, л.149; Докладна записка вх.№ 35/06.02.2014г. от В.К.К.
***, л.150; становище на КЗГОСЕЕЕ от 12.02.2014г., л.151; Решение №
324, взето с Протокол № 24/12.02.2014г. на ОбС – Чупрене, л.152;
Докладна записка вх.№ 168/10.12.2013г. от В.К.К. ***, л.153; становище
на КЗГОСЕЕЕ от 11.12.2013г., л.154; Решение № 291, взето с Протокол №
21/11.12.2013г. на ОбС – Чупрене, л.155; Докладна записка вх.№
135/06.09.2014г. от В.К.К. ***, л.156 – л.157; становище на КЗГОСЕЕЕ от
16.10.2014г., л.158 – л.159; Решение № 396, взето с Протокол №
29/06.10.2014г. на ОбС – Чупрене, л.160 –л.161; Докладна записка вх.№
162/10.11.2014г. от В.К.К. ***, л.162; становище на КЗГОСЕЕЕ от
19.11.2014г., л.163; Решение № 406, взето с Протокол № 31/19.11.2014г. на
ОбС – Чупрене, л.164; Докладна записка вх.№ 127/15.07.2015г. от В.К.К.
***, л.165; становище на КЗГОСЕЕЕ от 17.07.2015г., л.166; Решение №
513, взето с Протокол № 39/17.07.2015г. на ОбС – Чупрене, л.167;
Докладна записка вх.№ 139/11.08.2015г. от В.К.К. ***, л.168; становище
на КЗГОСЕЕЕ от 18.08.2015г., л.169; Решение № 521, взето с Протокол №
40/18.08.2015г. на ОбС – Чупрене, л.170; Докладна записка вх.№
65/06.04.2017г. от В.К.К. ***, л.171 –л.172; становище на КЗГОСЕЕЕ от
12.04.2017г., л.173 – л.174; Решение № 194, взето с Протокол №
17/12.04.2017г. на ОбС – Чупрене, л.175 – л.176; писмо от 23.10.2018г. на
КПККОНПИ до Началник ТЗ“ГРАО“ – Видин, л.177; писмо изх.№ 90-051048 от 01.11.2018г. на ГД“ГРАО“ до КПККОНПИ, л.178 – л.179; писмо
изх.№ 15181/14.11.2018г. на КПККОНПИ до Общинска администрация –
Чупрене, л.180; писмо изх.№ 2387/21.1.2018г. на Община Чупрене до
КПККОНПИ, л.181 –л.182; удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
от 20.11.2018г. на Цветелина Радкова К., л.183; удостоверение за съпруг/а
и родствени връзки от 20.11.2018г. на В.К.К., л.184; писмо изх.№

4513/08.02.2019г. на КПККОНПИ до ОДМВР – Монтана, л.185; писмо
изх.№ 4515/08.02.2019г. на КПККОНПИ до ОДМВР – Видин, л.186;
Докладна записка от 20.02.2019г. на РУ – Монтана, л.187; писмо от
22.04.2019г. на Зам.-председател на КПККОНПИ до Директора на ОДМВР
– Видин, л.188; Постановление от 19.04.2019г. на Специализирана
прокуратура, л.189-л.193; Протокол за разпит на свидетел от 09.04.2019г.,
л.194 л.197; Постановление от 10.04.2019г. на Специализирана
прокуратура, л.198-л.213; писмо вх.№ 11971/15.05.2019г. на Директора на
ОДМВР – Видин до Зам.-председател на КПККОНПИ, л.214; Докладна
записка от 07.05.2019г. на РУ – Белоградчик, л.215; Покана за изслушване
изх.№ 701-11793/13.05.2019г. на КПККОНПИ до г-н В.К., л.216; писмо
вх.№ 12406/22.05.2019г. на Община Чупрене, л.217; писмо от 02.07.2019г.
на Зам.-председател на КПККОНПИ до Специализирана прокуратура,
л.218; Покана за изслушване изх.№14624/02.07.2019г. на КПККОНПИ до
г-н В.К., л.219; Постановление от 02.07.2019г. на Специализирана
прокуратура, л.220-л.221; пълномощно от 03.07.2019г. и договор за правна
защита и съдействие, л.222 – л.223; Доклад вх.№ 14871/04.07.2019г. на
КПККОНПИ, л.224226; декларация от Л. Пламенова К. от 08.07.2019г.,
л.227; Постановление от 10.07.2019г. на Специализирана прокуратура,
л.228-л.229; Протокол № 896/10.07.2019г. на КПККОНПИ, л.230 –л.233;
Молба вх.№ 15186 от 10.07.2019г. от адвокат Л.К. – пълномощник на В.К.
до КПККОНПИ, л.234; структура на общинска администрация – численост
36 броя от 01.01.2017г., л.235; Обяснение от В.к. от 03.04.2019г. до
КПККОНПИ, л.236; справка за размера на приходите и разходите за
местни дейности на община Чупрене по години с изх.№ 523/05.06.2019г,
л.237; Решение № 104/02.08.2017г. по гр.дело № 265/17г. на РС –
Белоградчик, л.238 – л.239; Нотариален акт за покупка –продажба на
недвижими имот Акт № 104, том I, рег.№ 382, дело № 57 от 2017г., л.240 –
л.242; Решение № 186/16.10.2018г. по гр.дело № 577/18г. на РС –
Белоградчик, л.243; справка във връзка със Заявление за достъп до
обществена информация от 16.04.2019г. за Публични търгове за продажба
на общински имоти, собственост на община Чупрене, л.244 –л.262; писмо
вх.№ 16218/25.07.2019г. на Специализирана прокуратура до Председателя
на КПККОНПИ, ведно с опис на изпратена кореспонденция, л.263 – л.264;
Протокол за разпит на свидетел от 09.04.2019г. на прокурор в
Специализирана прокуратура, л.265 –л.268; Протокол за разпит на
свидетел от 09.04.2019г. на прокурор в Специализирана прокуратура, л.269
–л.275; Протокол за разпит на свидетеля Н. Д.М. от 09.04.2019г. на
прокурор в Специализирана прокуратура, л.276 –л.278; Протокол за разпит
на свидетеля В. В.Й. от 09.04.2019г. на прокурор в Специализирана
прокуратура, л.279 –л.281; Протокол за разпит на свидетеля Ми. С. М. от
09.04.2019г. на прокурор в Специализирана прокуратура, л.282 –л.284;
Протокол за разпит на свидетеля А.Е. Д. от 09.04.2019г. на прокурор в
Специализирана прокуратура, л.285 –л.287; Протокол за разпит на
свидетеля И. М. И.от 09.04.2019г. на прокурор в Специализирана

прокуратура, л.287 –л.289; Протокол за разпит на свидетеля Б.А. К. от
09.04.2019г. на прокурор в Специализирана прокуратура, л.290 –л.291;
Протокол за разпит на свидетеля К. И. А. от 09.04.2019г. на прокурор в
Специализирана прокуратура, л.292–л.295; писмо изх.№ 70119781/25.09.2019г. на Председателя на КПККОНПИ, л.296; Възражение от
адвокат Л.К. – пълномощник на В.К. до КПККОНПИ, л.297; Протокол от
01.10.2019г. на КПККОНПИ, л.298; писмо изх.№ 179/01.10.2019г. на ОбС
- Чупрене до КПККОНПИ, л.299; фиш за начислена месечна заплата за
м.06.2017г. на В.К. ***, л.300; писмо от 29.11.2019г. на Председателя на
КПККОНПИ до ОИК – Чупрене, л.301; писмо от 29.11.2019г. на
Председателя на КПККОНПИ до ОП – Видин, л.302; писмо от 29.11.2019г.
на КПККОНПИ, л.302; писмо от 29.11.2019г. на Председателя на
КПККОНПИ до В.К.К., л.304; обратна разписка от 17.12.2019г., л.305;
писмо изх.№ 169 от 06.01.2020г. на Зам.-председател на КПККОНПИ до
прокурор в Специализирана прокуратура, л.306; Тръжна документация за
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общинска
собственост от 2017г. на община Чупрене, л.307; Заповед №
102/02.05.2017г. на Кмета на община Чупрене, л.308 –л.312; Решение №
194, взето с протокол№ 17 от 12.04.2017г. на ОбС – Чупрене, л.313 –л.315;
Акт № 833 за частна общинска собственост от 12.10.2016г., л.316; скица от
11.10.2016г.на с.Средогрив, общ.Чупрене, л.317; удостоверение за данъчна
оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 5511002598/19.04.2016г. на община
Чупрене, л.318; скица от 10.04.2017г. на с.Средогрив, общ.Чупрене, л.319;
удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511002598/05.04.2017г. на община Чупрене, л.320; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.321;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Средогрив от
11.10.2016г. на ОД“З“ – Видин, л.322; Акт № 834 за частна общинска
собственост от 12.10.2016г., л.323; скица от 11.10.2016г.на с.Средогрив,
общ.Чупрене, л.324; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1
ДОПК от 19.04.2016г. на Община Чупрене, л.325; скица от 10.04.2017г.на
с.Средогрив, общ.Чупрене, л.326; удостоверение за данъчна оценка по
чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 5511002597/05.04.2017г. на община Чупрене,
л.327; оценка на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за
определяне на цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община
Чупрене, л.328; удостоверение за характеристики на имоти в землището на
с.Средогрив от 11.10.2016г. на ОД“З“ – Видин, л.329; Акт № 835 за частна
общинска собственост от 12.10.2016г., л.330; скица от 11.10.2016г.на
с.Средогрив, общ.Чупрене, л.331; удостоверение за данъчна оценка по
чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 5511002596/19.04.2017г. на община Чупрене,
л.332; скица от 10.04.2017г.на с.Средогрив, общ.Чупрене, л.333;
удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511002596/05.04.2017г. на община Чупрене, л.334; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на

земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.335;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Средогрив от
11.10.2016г. на ОД“З“ – Видин, л.336; Акт № 837 за частна общинска
собственост от 12.10.2016г., л.337; скица от 11.10.2016г.на с.Средогрив,
общ.Чупрене, л.338; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от
ДОПК изх.№ 5511002591/19.04.2016г. на община Чупрене, л.339; скица от
10.04.2017г.на с.Средогрив, общ.Чупрене, л.340; удостоверение за данъчна
оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 5511002591/05.04.2016г. на община
Чупрене, л.341; оценка на земеделски земи, определена по Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на
община Чупрене, л.342; удостоверение за характеристики на имоти в
землището на с.Средогрив, ЕКАТТЕ 68518 от 11.10.2016г. на ОД“З“ –
Видин, л.343; Акт № 836 за частна общинска собственост от 12.10.2016г.,
л.344; скица от 11.10.2016г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с
ЕКАТТЕ 68518, л.345; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от
ДОПК изх.№ 5511002592/19.04.2016г. на община Чупрене, л.346; скица от
10.04.2017г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518,
л.347; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511002592/05.04.2017г. на община Чупрене, л.348; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.349;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Средогрив,
ЕКАТТЕ 68518 от 11.10.2016г. на ОД“З“ – Видин, л.350; Акт № 1038 за
частна общинска собственост от 23.03.2017г., л.351; скица от 21.03.2017г.
в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518, л.352; скица
от 04.07.2017г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ
68518, л.353; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК
изх.№ 5511003306/22.03.2017г. на община Чупрене, л.354; оценка на
земеделски земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени
на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.355; Акт
№ 1039 за частна общинска собственост от 23.03.2017г., л.356; скица от
21.03.2017г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518,
л.357; скица от 04.07.2017г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с
ЕКАТТЕ 68518, л.358; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от
ДОПК изх.№ 5511003307/22.03.2017г. на община Чупрене, л.359; оценка
на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за определяне на
цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.360;
Акт № 1040 за частна общинска собственост от 23.03.2017г., л.361; скица
от 21.03.2017г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ
68518, л.362; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК
изх.№ 5511003308/22.03.2017г. на община Чупрене, л.363; скица от
04.07.2017г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518,
л.364; оценка на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за
определяне на цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община
Чупрене, л.365; Акт № 1041 за частна общинска собственост от

23.03.2017г., л.366; скица от 21.03.2017г. в землището на с.Средогрив,
общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518, л.367; скица от 04.07.2017г. в землището
на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518, л.368; удостоверение за
данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 5511003309/22.03.2017г. на
община Чупрене, л.369; оценка на земеделски земи, определена по
Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи по МПС №
234/2006г. на община Чупрене, л.370; Акт № 1042 за частна общинска
собственост от 23.03.2017г., л.371; скица от 21.03.2017г. в землището на
с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518, л.372; скица от 04.07.2017г. в
землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518, л.373;
удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511003310/22.03.2017г. на община Чупрене, л.374; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.375; Акт №
1043 за частна общинска собственост от 23.03.2017г., л.376; скица от
21.03.2017г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518,
л.377; скица от 04.07.2017г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с
ЕКАТТЕ 68518, л.378; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от
ДОПК изх.№ 5511003311/22.03.2017г. на община Чупрене, л.379; оценка
на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за определяне на
цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.380;
Акт № 1044 за частна общинска собственост от 23.03.2017г., л.381; скица
от 21.03.2017г. в землището на с.Средогрив, общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ
68518, л.382; скица от 04.07.2017г. в землището на с.Средогрив,
общ.Чупрене, с ЕКАТТЕ 68518, л.383; удостоверение за данъчна оценка по
чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 5511003312/22.03.2017г. на община Чупрене,
л.384; оценка на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за
определяне на цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община
Чупрене, л.385; Регистър на постъпилите документи за публичен търг с
явно наддаване на продажба на частна общинска собственост на Община
Чупрене, л.386 – л.387; оферта за участие в публичен търг от „**“ЕООД за
продажба на земя в землището на с.Средогрив на 26.05.2017г., л.388;
заявление от Цветелина Радкова Цветанова от 23.05.2017г., л.389 – л.390;
2бр. вносни бележки за внесен депозит за участие в търг и тръжни
документи от 23.05.2017г., л.391 – л.392; фактура от 23.05.2017г., л.393;
учредителен акт на ЕООД „**“ от 16.04.2013г., изменен на 04.11.2015г.,
л.394-л.396; решение от 04.11.2015г., л.397; протокол от 04.11.2015г. на
„***“ЕООД, л.398; Актуално състояние от ТР на „**“ЕООД, л.399;
удостоверение за наличие или липса на задължения от 23.05.2017г. на
„**“ЕООД, л.400; декларация от Ц. Р. Ц. от 23.05.2017г., л.401;
ксерокопие от личната карта на Ц. Р. Ц., л.402; Регистър на постъпилите
документи за публичен търг с явно наддаване на продажба на частна
общинска собственост на Община Чупрене, л.403 – л.404; Протокол от
26.05.2017г. на Община Чупрене, л.405 – л.406; Заповед №
142/05.06.2017г. на Кмета на община Видин, л.407; Договор за покупка –

продажба на недвижим имот от 20.06.2017г., между Община Чупрене и
„**“ЕООД, л.408 –л.411; фактура от 19.06.2017г., л.412; Тръжна
документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на
общинска собственост на Община Чупрене от 2015г., 413; Заповед №
229/24.08.2015г. на Кмета на Община Видин, л.414 – л.416; Решение №
521, взето с протокол № 40/18.08.2015г. на ОбС-Чупрене, л.417 – л.419; акт
за частна общинска собственост № 588/13.07.2015г., л.420; скица от
27.07.2015г. в землището на с.Долни Лом с ЕКАТТЕ 22424, л.421;
удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511002039/18.08.2015г. на община Чупрене, л.422; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.423; оферта
от „***“ЕООД за участие в публичен търг за продажба на земя от
16.09.2015г., л.424; Актуално състояние от ТР на „**“ЕООД, л.425;
удостоверение за наличие или липса на задължения от 15.09.2015г. на
„***“ЕООД, л.426; декларация от И=.К.К. от 15.09.2015г., л.427; заявление
от И. К.К. от 15.09.2015г., л.428; ксерокопие от личната карта на И. К.К.,
л.429; фактура от 15.09.2015г., л.431; Заповед № 264/16.09.2015г. на Кмета
на Община Чупрене, л.432; декларация от Ве. В. Й. от 16.09.2015г., л.433;
декларация от Е. Г. Л. от 16.09.2015г., л.434; декларация от Т. Г. Б. от
16.09.2015г., л.435; декларация от адв.С. М.от 16.09.2015г., л.436;
декларация от И.М. И. от 16.09.2015г., л.437; Регистър на постъпилите
документи за публичен търг с явно наддаване на продажба на частна
общинска собственост на Община Чупрене, л.438; Договор за покупко –
продажба на недвижим имот от 19.10.2015г., сключен между Община
Чупрене и „**“ЕООД, л.439; 2 бр. партиден лист № 410 и № 71от
13.10.2015г., л.440 – л.441; Заповед № 276/24.09.2015г. на Кмета на
община Чупрене, л.442; Протокол от 16.09.2015г. на Община Чупрене,
л.443 – л.444; Тръжна документация за провеждане на търг с явно
наддаване за продажба на общинска собственост на Община Чупрене от
2015г., 445; Заповед № 2243/19.08.2015г. на Кмета на община Чупрене,
л.446 – л.448; Решение № 513, взето с протокол № 39/17.07.2015г. на ОбСЧупрене, л.449 – л.451; Акт № 574 за частна общинска собственост от
13.05.2015г., л.452; скица от 08.05.2015г. в землището на с.Горни Лом, с
ЕКАТТЕ 16571, л.453; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от
ДОПК изх.№ 5511001893/13.05.2015г. на община Чупрене, л.454; оценка
на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за определяне на
цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.455;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Горни Лом,
ЕКАТТЕ 16571 от 08.05.2015г. на ОД“З“ – Видин, л.456; Акт № 575 за
частна общинска собственост от 13.05.2015г., л.457; скица от 08.05.2015г.
в землището на с.Горни Лом, с ЕКАТТЕ 16571, л.458; удостоверение за
данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 5511001894/13.05.2015г. на
община Чупрене, л.459; оценка на земеделски земи, определена по
Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи по МПС №

234/2006г. на община Чупрене, л.460; удостоверение за характеристики на
имоти в землището на с.Горни Лом, ЕКАТТЕ 16571 от 08.05.2015г. на
ОД“З“ – Видин, л.461; Акт № 568 за частна общинска собственост от
13.05.2015г., л.462; скица от 08.05.2015г. в землището на с.Горни Лом, с
ЕКАТТЕ 16571, л.463; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от
ДОПК изх.№ 5511001895/13.05.2015г. на община Чупрене, л.464; оценка
на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за определяне на
цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.465;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Горни Лом,
ЕКАТТЕ 16571 от 08.05.2015г. на ОД“З“ – Видин, л.466; оферта от
„***“ЕООД за участие в публичен търг за продажба на земя на
08.09.2015г., л.467; Актуално състояние от ТР на „***“ЕООД, л.468;
вносна бележка от 07.09.2015г. внесен депозит за участие в търг на земя,
л.469; заявление от И= К.К. от 07.09.2015г., л.470; декларация от
07.07.2015г. от И. К.К., л.471; удостоверение за наличие или липса на
задължения от 07.09.2015г. на „С***“ЕООД, л.472; фактура от
07.09.2015г., л.473; ксерокопие от личната карта на И. К.К., л.474; Заповед
№ 252/08.09.2015г. на Кмета на Община Чупрене, л.475; декларация от В.
В. Й. от 08.09.2015г., л.476; декларация от К. Й. А. от 08.09.2015г., л.477;
декларация от Т. Г. Б. от 08.09.2015г., л.478; декларация от И. М. И. от
08.09.2015г., л.479; декларация от адв.С.М. от 08.09.2015г., л.480; Регистър
на постъпилите документи за публичен търг с явно наддаване на продажба
на частна общинска собственост на Община Чупрене, л.481; Договор за
покупко – продажба на недвижим имот от 19.10.2015г., сключен между
Община Чупрене и „Семена, препарати и торове – Елит“ЕООД, л.482; 2
бр. партиден лист от 13.10.2015г., л.483 – л.484; Заповед №
255/09.09.2015г. на Кмета н Община Чупрене, л.485; протокол от
08.09.2015г. на Община Чупрене, л.486-л.488; Тръжна документация за
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общинска
собственост на Община Чупрене от 2015г., 489; Заповед №
376/30.12.2014г. на Кмета на Община Чупрене, л.490 – л.492; Решение №
406, взето с протокол № 31 от 19.11.2014г. на ОбС – Чупрене, л.493 –л.495;
Акт № 517 за частна общинска собственост от 24.09.2014г., л.496; скица от
29.09.2014г. в землището на с.Горни Лом, с ЕКАТТЕ 16571, л.497;
удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511001505/23.09.2014г. на община Чупрене, л.498; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.499; оферта
от „**“ЕООД за участие в публичен търг за продажба на земя на
22.01.2015г., л.500; актуално състояние от ТР на „**“ЕООД, л.501;
декларация от К. В. К. от 21.01.2015г., л.502; удостоверение за наличие
или липса на задължения от 21.01.2015г. на „**“ЕООД, л.503; фактура от
21.01.2015г., л.504; вносна бележка за платен депозит за участие в търг,
л.505; заявление от К. В. К. от 21.01.2015г., л.506; ксерокопие от личната
карта на К. В. К., л.507; Заповед № 9/22.01.2015г. на Кмета н Община

Чупрене, л.508; декларация от адв.С. М. от 22.01.2015г., л.509; декларация
от И.М.И. от 22.01.2015г., л.510; декларация от В. Ц. Н. от 22.01.2015г.,
л.511; декларация от М. С. М. от 22.01.2015г., л.512; декларация от К. И.
А. от 22.01.2015г., л.513; Регистър на постъпилите документи за публичен
търг с явно наддаване на продажба на частна общинска собственост на
Община Чупрене, л.514; Договор за покупко – продажба на недвижим
имот от 27.02.2015г., сключен между Община Чупрене и „Еко Лес“ЕООД,
л.515 – л.516; Заповед № 15/10.02.2015г. на Кмета на Община Чупрене,
л.517; протокол от 22.01.2015г. на Община Чупрене, л.518 –л.519; 2 бр.
партиден лист, л.520 – л.521; фактура от 27.02.2015г., л.522; Тръжна
документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на
общинска собственост на Община Чупрене от 2014г., 523; Заповед №
317/30.10.2014г. на Кмета н Община Чупрене, л.524 – л.525; Решение №
396, взето с протокол № 29/06.10.2014г. на ОбС Чупрене, л.526 – л.532;
Акт № 508 за частна общинска собственост от 09.09.2014г. на Община
Чупрене, л.533; скица от 12.08.2014г. в землището на с.Долни Лом, с
ЕКАТТЕ 22424, л.534; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от
ДОПК изх.№ 5511001414/13.08.2014г. на община Чупрене, л.535; оценка
на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за определяне на
цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.536;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Долни Лом,
ЕКАТТЕ 22424 от 12.08.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.537; Акт № 509 за
частна общинска собственост от 09.09.2014г. на Община Чупрене, л.538;
скица от 12.08.2014г. в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424,
л.539; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511001415/13.08.2014г. на община Чупрене, л.540; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.541;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Долни Лом,
ЕКАТТЕ 22424 от 12.08.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.542; Акт № 510 за
частна общинска собственост от 09.09.2014г. на Община Чупрене, л.543;
скица от 12.08.2014г. в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424,
л.544; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511001416/13.08.2014г. на община Чупрене, л.545; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.546;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Долни Лом,
ЕКАТТЕ 22424 от 12.08.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.547; Акт № 511 за
частна общинска собственост от 09.09.2014г. на Община Чупрене, л.548;
скица от 12.08.2014г. в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424,
л.549; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511001417/13.08.2014г. на община Чупрене, л.550; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.551;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Долни Лом,

ЕКАТТЕ 22424 от 12.08.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.552; Акт № 512 за
частна общинска собственост от 09.09.2014г. на Община Чупрене, л.553;
скица от 12.08.2014г. в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424,
л.554; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511001418/13.08.2014г. на община Чупрене, л.555; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.556;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Долни Лом,
ЕКАТТЕ 22424 от 12.08.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.557; Акт № 513 за
частна общинска собственост от 09.09.2014г. на Община Чупрене, л.558;
скица от 12.08.2014г. в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424,
л.559; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511001419/13.08.2014г. на община Чупрене, л.560; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.561;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Долни Лом,
ЕКАТТЕ 22424 от 12.08.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.562; Акт № 514 за
частна общинска собственост от 09.09.2014г. на Община Чупрене, л.563;
скица от 12.08.2014г. в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424,
л.564; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511001420/13.08.2014г. на община Чупрене, л.565; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.566;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Долни Лом,
ЕКАТТЕ 22424 от 12.08.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.567; Акт № 515 за
частна общинска собственост от 09.09.2014г. на Община Чупрене, л.568;
скица от 12.08.2014г. в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424,
л.569; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511001421/13.08.2014г. на община Чупрене, л.570; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.71
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Долни Лом,
ЕКАТТЕ 22424 от 12.08.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.572; Акт № 516 за
частна общинска собственост от 09.09.2014г. на Община Чупрене, л.573;
скица от 12.08.2014г. в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424,
л.574; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511001422/13.08.2014г. на община Чупрене, л.575; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.576;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Долни Лом,
ЕКАТТЕ 22424 от 12.08.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.577; оферта от
„**“ЕООД за участие в публичен търг за продажба на земя на 20.11.2014г.,
л.578; Актуално състояние от ТР на „***“ЕООД, л.579; декларация от
19.11.2014г. от „***“ЕООД, л.580; заявление от 19.11.2014г. от „**“ЕООД,
л.581-л.582; ксерокопие от личната карта на И.. Е.Ни., л.583; пълномощно

от 19.11.2014г., л.584; ксерокопие от личната карта на К. В. К., л.585;
вносна бележка за плащане на депозит за участие в търг от 19.11.2014г.,
л.586; фактура от 19.11.2014г., л.587; удостоверение за наличие или липса
на задължения от 19.11.2014г. на „„**“ЕООД, л.588; регистър на
постъпилите документи за публичен търг с явно наддаване за продажба на
частна общинска собственост на Община Чупрене, л.589 –л.590; Заповед
№ 329/20.11.2014г. на Кмета на община Чупрене, л.591; декларация от
адв.С. М. от 20.11.2014г., л.592-л.593; декларация от И. М. И. от
20.11.2014г., л.594 –л.595; декларация от В. В. Й. от 20.11.2014г., л.596 –
л.597; декларация от М. С.М. от 20.11.2014г., л.598-л.599; декларация от
Н.Д. М. от 20.11.2014г., л.600 – л.601; Договор за покупко – продажба на
недвижим имот от 27.01.2015г., сключен между Община Чупрене и
„***“ЕООД, л.602 – л.604; платежно нареждане от 09.01.2015г., л.605;
Заповед № 333/03.12.2014г. на Кмета на Община Чупрене, л.606-л.607;
протокол от 20.11.2014г. на Община Чупрене, л.608-л.610; преводно
нареждане от 09.01.2015г., л.611; Тръжна документация за провеждане на
търг с явно наддаване за продажба на общинска собственост на Община
Чупрене от 2014г., 612; Заповед № 67/11.03.2014г. на Кмета на Община
Чупрене, л.613 – л.614; Решение № 324, взето с протокол №
24/12.02.2014г. на ОбС – Чупрене, л.615 –л.618; Акт № 460 за частна
общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.619; скица от
16.12.2013г. в землището на с.Търговище, с ЕКАТТЕ 73612, л.620;
удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000935/23.01.2014г. на община Чупрене, л.621; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.622;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Търговище, с
ЕКАТТЕ 73612 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.623; Акт № 461 за
частна общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.624;
скица от 16.12.2013г. в землището на с.Търговище, с ЕКАТТЕ 73612,
л.625; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000936/23.01.2014г. на община Чупрене, л.626; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.627;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на .Търговище, с
ЕКАТТЕ 73612 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.629; Акт № 462 за
частна общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.624;
скица от 16.12.2013г. в землището на с.Търговище, с ЕКАТТЕ 73612,
л.630; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000937/23.01.2014г. на община Чупрене, л.631; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.632;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Търговище, с
ЕКАТТЕ 73612 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.633; Акт № 463 за
частна общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.634;

скица от 16.12.2013г. в землището на с.Търговище, с ЕКАТТЕ 73612,
л.635; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000938/23.01.2014г. на община Чупрене, л.636; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.637;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Търговище, с
ЕКАТТЕ 73612 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.638; Акт № 464 за
частна общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.639;
скица от 16.12.2013г. в землището на с.Търговище, с ЕКАТТЕ 73612,
л.640; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000939/23.01.2014г. на община Чупрене, л.641; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.642;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Търговище, с
ЕКАТТЕ 73612 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.643; оферта за участие
в публичен търг от „**“ЕООД за продажба на земя на 27.03.2014г., л.644;
заявление от А.. И. К. от 26.03.2014г., л.645; декларация от А. И. К. от
26.03.2014г., л.646; удостоверение за наличие или липса на задължения от
26.03.2014г. на „**“ЕООД, л.647; ксерокопие от лична карта на А. И. К.,
л.648; фактура от 26.03.2014г., л.649; платежно нареждане от 26.03.2014г.,
л.650; актуално състояние от ТР на „**“ЕООД, л.651; регистър на
постъпилите документи за публичен търг с явно наддаване за продажба на
частна общинска собственост на Община Чупрене, л.652; Заповед № 86 от
27.03.2014г. на Кмета на община Чупрене, л.653; декларация от Г. А. Г. от
27.03.2014г., л.654; декларация от адв.С. М. от 27.03.2014г., л.655;
декларация от И. М. И. от 27.03.2014г., л.656; декларация от Ми. С. М. от
27.03.2014г., л.657; декларация от В. Ц.Н. от 27.03.2014г., л.658; Договор
за покупко – продажба на недвижим имот от 09.05.2014г., сключен между
Община Чупрене и „**“ЕООД, л.659 – л.660; платежно нареждане от
25.04.2014г., л.661; Заповед № 101 от 09.04.2014г. на Кмета на община
Чупрене, л.662 – л.663; Протокол от 27.03.2014г. на Община Чупрене,
л.664 – л.665; Тръжна документация за провеждане на търг с явно
наддаване за продажба на общинска собственост от 2014г. на община
Чупрене, л.666; Заповед № 66 от 11.03.2014г. на Кмета на община
Чупрене, л.667 – л.669; Решение
№ 323, взето с протокол №
24/12.02.2014г. на Общински съвет – Чупрене, л.670 л.672; Акт № 457 за
частна общинска собственост от 28.01.2014г., л.673; скица от 03.01.2014г.
в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424, л.674; удостоверение за
данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 5511000931/23.01.2014г. на
община Чупрене, л.675; оценка на земеделски земи, определена по
Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи по МПС №
234/2006г. на община Чупрене, л.676; удостоверение за характеристики на
имоти в землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424 от 16.01.2014г. на
ОД“З“ – Видин, л.677; Акт № 458 за частна общинска собственост от
28.01.2014г. на Община Чупрене, л.678; скица от 03.01.2014г. в землището

на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424, л.679; удостоверение за данъчна оценка
по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 5511000932/23.01.2014г. на община
Чупрене, л.680; оценка на земеделски земи, определена по Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на
община Чупрене, л.681; удостоверение за характеристики на имоти в
землището на с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424 от 16.01.2014г. на ОД“З“ –
Видин, л.682; Акт № 459 за частна общинска собственост от 28.01.2014г.
на Община Чупрене, л.683; скица от 03.01.2014г. в землището на с.Долни
Лом, с ЕКАТТЕ 22424, л.684; удостоверение за данъчна оценка по чл.264,
ал.1 от ДОПК изх.№ 5511000933/23.01.2014г. на община Чупрене, л.685;
оценка на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за
определяне на цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община
Чупрене, л.686; удостоверение за характеристики на имоти в землището на
с.Долни Лом, с ЕКАТТЕ 22424 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.687;
оферта от „**“ ООД, с.Долни Лом за участие в публичен търг за продажба
на земи на 27.03.2014г., л.688; Актуално състояние от ТР на „**“ ООД,
с.Долни Лом, л.689; платежно нареждане от 26.03.2014г., л.690; фактура от
26.03.2014г., л.691; удостоверение за наличие или липса на задължения от
26.03.2014г. на „**“ООД, л.692; декларация от К. В. К. от 26.03.2014г.,
л.693; заявление от К. В. К. от 26.03.2014г., л.694; ксерокопие от личната
карта на К. В. К., л.695; регистър на постъпилите документи за публичен
търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост на
Община Чупрене, л.696; Заповед № 85/27.03.2014г. на Кмета на община
Чупрене, л.697; декларация от Г. А. Г. от 27.03.2014г., л.698; декларация от
адв.С. М. от 27.03.2014г., л.698; декларация от И. М. И. от 27.03.2014г.,
л.700; декларация от М. С. М. от 27.03.2014г., л.701; декларация от В. Ц.
Н. от 27.03.2014г., л.702; Договор за покупко – продажба на недвижим
имот от 09.05.2014г., сключен между Община Чупрене и „**“ООД, л.703;
преводно нареждане от 25.04.2014г., л.704; Заповед № 96/09.04.2014г. на
Кмета на община Чупрене, л.705 – л.706; Протокол от 27.03.2014г. на
Община Чупрене, л.707 – л.708; Тръжна документация за провеждане на
търг с явно наддаване за продажба на общинска собственост от 2014г. на
община Чупрене, л.709; Заповед № 64 от 11.03.2014г. на Кмета на община
Чупрене, л.710-л.711; Решение № 321, взето с протокол № 24/12.02.2014г.
на Общински съвет – Чупрене, л.712 - л.715; Акт № 454 за частна
общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.716; скица от
16.12.2013г. в землището на с.Горни Лом, с ЕКАТТЕ 16571, л.717;
удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000928/23.01.2014г. на община Чупрене, л.718; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.719;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Горни Лом, с
ЕКАТТЕ 16571 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.720; оферта от
„***“ЕООД за участие в публичен търг за продажба на ПИ № 300005 на
27.03.2014г., л.721; заявление от И. К.К. от 26.03.2014г., л.722; фактура от

26.03.2014г., л.723; Актуално състояние от ТР на „**“ЕООД, л.724;
декларация от И. К.К. от 26.03.2014г., л.725; платежно нареждане от
26.03.2014г., л.726; ксерокопие от личната карта на И. К.К., л.727;
удостоверение за наличие или липса на задължения от 26.03.2014г. на
„**“ЕООД, л.728; регистър на постъпилите документи за публичен търг с
явно наддаване за продажба на частна общинска собственост на Община
Чупрене, л.729; Заповед № 83/27.03.2014г. на Кмета на община Чупрене,
л.730; декларация от Г. А. Г.от 27.03.2014г., л.731; декларация от И.М.И.
от 27.03.2014г., л.732; декларация от В. Ц. Н. от 27.03.2014г., л.733;
декларация от М. С. М. от 27.03.2014г., л.734; декларация от адв.С. М. от
27.03.2014г., л.735; Договор за покупко – продажба на недвижим имот от
09.05.2014г., сключен между Община Чупрене и „***“ЕООД, л.736;
преводно нареждане от 25.04.2014г., л.737; Заповед № 99/09.04.2014г. на
Кмета на община Чупрене, л.738; Протокол от 27.03.2014г. на Община
Чупрене, л.739– л.740; Тръжна документация за провеждане на търг с явно
наддаване за продажба на общинска собственост от 2014г. на община
Чупрене, л.741; Заповед № 63 от 11.03.2014г. на Кмета на община
Чупрене, л.742-л.744; Решение № 320, взето с протокол № 24/12.02.2014г.
на Общински съвет – Чупрене, л.745 - л.748; Акт № 451 за частна
общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.749; скица от
16.12.2013г. в землището на с.Горни Лом, с ЕКАТТЕ 16571, л.750;
удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000925/23.01.2014г. на община Чупрене, л.751; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.752;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Горни Лом, с
ЕКАТТЕ 16571 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.753; Акт № 452 за
частна общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.754;
скица от 16.12.2013г. в землището на с.Горни Лом, с ЕКАТТЕ 16571,
л.755; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000926/23.01.2014г. на община Чупрене, л.756; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.757;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Горни Лом, с
ЕКАТТЕ 16571 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.758; Акт № 453 за
частна общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.759;
скица от 16.12.2013г. в землището на с.Горни Лом, с ЕКАТТЕ 16571,
л.760; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000927/23.01.2014г. на община Чупрене, л.761; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.762;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Горни Лом, с
ЕКАТТЕ 16571 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.763; Акт № 455 за
частна общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.764;
скица от 16.12.2013г. в землището на с.Горни Лом, с ЕКАТТЕ 16571,

л.765; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000929/23.01.2014г. на община Чупрене, л.766; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.767;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Горни Лом, с
ЕКАТТЕ 16571 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.768; Акт № 456 за
частна общинска собственост от 28.01.2014г. на Община Чупрене, л.769;
скица от 16.12.2013г. в землището на с.Горни Лом, с ЕКАТТЕ 16571,
л.770; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№
5511000930/23.01.2014г. на община Чупрене, л.771; оценка на земеделски
земи, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община Чупрене, л.772;
удостоверение за характеристики на имоти в землището на с.Горни Лом, с
ЕКАТТЕ 16571 от 16.01.2014г. на ОД“З“ – Видин, л.773; оферта от
„**“ЕООД - Монтана за участие в публичен търг за продажба на земи на
27.03.2014г.,л.774; заявление от К. В. К. от 26.03.2014г., л.775; декларация
от К.В. К. от 26.03.2014г., л.776; Актуално състояние от ТР на „**“ЕООД –
гр.Монтана, л.777; платежно нареждане от 26.03.2014г., л.778; фактура от
26.03.2014г., л.779; удостоверение за наличие или липса на задължения от
26.03.2014г. на „**“ЕООД, л.780; ксерокопие от личната карта на К. В. К.,
л.781; регистър на постъпилите документи за публичен търг с явно
наддаване за продажба на частна общинска собственост на Община
Чупрене, л.782; Заповед № 82/27.03.2014г. на Кмета на община Чупрене,
л.783; декларация от адв.С. М. от 27.03.2014г., л.784; декларация от И.М.
И. от 27.03.2014г., л.785; декларация от Г. А.Г. от 27.03.2014г., л.786;
декларация от В. Ц. Н. от 27.03.2014г., л.787; декларация от М. С. М. от
27.03.2014г., л.788; Договор за покупко – продажба на недвижим имот от
09.05.2014г., сключен между Община Чупрене и „**“ЕООД - Монтана,
л.789; преводно нареждане от 25.04.2014г., л.790; Заповед №
95/09.04.2014г. на Кмета на община Чупрене, л.791 – л.792; Протокол от
27.03.2014г. на Община Чупрене, л.793– л.794; Тръжна документация за
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общинска
собственост от 2013г. на община Чупрене, л.795; Заповед № 32 от
17.02.2013г. на Кмета на община Чупрене, л.796-л.797; Решение № 291,
взето с протокол № 21/11.12.2013г. на Общински съвет – Чупрене, л.798 л.800; Акт № 449 за частна общинска собственост от 06.12.2013г. на
Община Чупрене, л.801; скица от 05.12.2013г. в землището на с.Долни
Лом, с ЕКАТТЕ 22424, л.802; удостоверение за данъчна оценка по чл.264,
ал.1 от ДОПК изх.№ 5511000862/09.12.2013г. на община Чупрене, л.803;
оценка на земеделски земи, определена по Наредбата за реда за
определяне на цени на земеделски земи по МПС № 234/2006г. на община
Чупрене, л.804; оферта от „**“ЕООД за участие в публичен търг за
продажба на ПИ № 106061 на 04.03.2014г., л.805; заявление от К. В. К. от
28.02.2014г., л.806; ксерокопие от личната карта на К. В. К., л.807;
платежно нареждане от 28.03.2014г., л.808; фактура от 28.02.2014г., л.809;

Актуално състояние от ТР на „**“ЕООД, л.810; удостоверение за наличие
или липса на задължения от 28.02.2014г. на „**“ЕООД, л.811; декларация
от К. В. К. от 28.02.2014г., л.812; регистър на постъпилите документи за
публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска
собственост на Община Чупрене, л.813; Заповед № 53/04.03.2014г. на
Кмета на община Чупрене, л.814; декларация от адв.С. М. от 04.03.2014г.,
л.815; декларация от В. В. Д. от 04.03.2014г., л.816; декларация от М. С. М.
от 04.03.2014г., л.817; декларация от Г.А. Г. от 04.03.2014г., л.818;
декларация от И. М. И. от 04.03.2014г., л.819; Договор за покупко –
продажба на недвижим имот от 09.05.2014г., сключен между Община
Чупрене и К. В. К., л.820; преводно нареждане от 29.04.2014г., л.821;
Заповед № 73/13.03.2014г. на Кмета на община Чупрене, л.822; Протокол
от 04.03.2014г. на Община Чупрене, л.823– л.824.
ПРИЛАГА молба вх.№ 274/29.01.2020г. от адвокат К. –
пълномощник на жалбоподателя, ведно с приложени вносна бележка за
внесена ДТ и жалба, л.829-л.835.
Съдът намира, че няма пречка да допусне поискания от
жалбоподателя свидетел при довеждане за установяване на посочените
обстоятелства, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА до разпит за следващото съдебно заседание един
свидетел при режим на довеждане на жалбоподателя.
ДАВА възможност на страните да сочат и други доказателства.
ОТЛАГА и насрочва делото за 22.04.2020г. от 14.00 часа, за която
дата: жалбоподателя – В.К.К., уведомен в днешното съдебно заседание –
лично и чрез адвокат К. и ответната по делото страна – Комисия за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество, уведомени в днешното съдебно заседание, чрез гл.ю.к.Л.С..
Протоколът написан в 14.45 часа в съдебно заседание.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

