ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
ПРОТОКОЛ
№ 25
Днес 21.12.2017 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 11 съветника.
На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом,
Търговище, Средогрив, Кметски наместник на с.Върбово и служители на общинска
администрация.
Преди отпочване на заседанието г-н Станков поднесе подарък на г-жа
Мария Тодорова от името на общинският съвет и им пожела с много любов и радост да
гледат своята дъщеричка.
Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи проект на дневен ред:
Предложения за допълнение и изменение на дневния ред няма.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи
за 2017 год.
2. Предложение за определяне на представител на Община Чупрене в
Комисията за изработване на областна здравна карта.
3.Предложение за актуализация на Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене
4. Предложение за приемане на Общинска програма за опазване на
околната среда на Община Чупрене
5. Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен
търг с явна наддаване
6. Предложение за определяне на отдели от ОГФ за ползване чрез публичен
търг с явна наддаване
7. Предложение за създаване на общинско предприятие „Общинско
лесничейство” в Община Чупрене
8. Предложение за одобряване на структурата на общинско предприятие
„Общинско лесничейство” – Община Чупрене
9. Предложение за приемане на Правилник за управление и организация на
дейността на „Общинско лесничейство” с.Чупрене
10.Предложение за приемане на Наредба за приемане и упражняване на
правата на собственост на общината върху търговските дружества и предприятия,
създадени с общинско участие.
11. Разни
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РЕШЕНИЯ:
Т.1. от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък
за капиталови разходи за 2017 год. – Вносител Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене.
Господин Костин представи своето предложение.
Въпроси няма.
Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика с предложение за решение прочете г-жа Мая
Йолкичова.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 271
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 2017 год. на Община Чупрене, съгласно направеното
предложение.
МОТИВИ:
Общинския съвет дава съгласие за актуализиране на
поименния списък за капиталови разходи за 2017 год., поради възникнали
допълнителни работи по обектите.

Т.2. от дневния ред: Предложение за определяне на представител на
Община Чупрене в Комисията за изработване на областна здравна карта – Вносител
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Въпроси няма.
Становище на комисия прочете г-жа Людмила Борисова - Председател
на Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт,
туризъм и вероизповедание.
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Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 272
На основание чл.17, ал.1, т.4 и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 29, ал.4 от Закона за
лечебните заведения, Общински съвет – Чупрене реши:
ОПРЕДЕЛЯ Корнелия Илиева Антова – главен специалист Социална
политика за представител на Община Чупрене в комисията за изработване на
областната здравна карта на Област Видин.
Т.3. от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене Вносител Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Господин Костин представи внесения материал.
По предварително раздадения материал няма въпроси.
Становище на комисия прочете г-н Иван Луков - Председател на Комисията
по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25
ал.2 т.3 от ЗПРКИ.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 273
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет отменя
разпоредбите на чл.5 ал.3, чл.57б ал.2, чл.57в ал.2 и чл.116 ал.4 т.2 от Наредба за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община
Чупрене, като незаконосъобразни, поради наличие на несъответствие с нормативни
актове от по-висока степен.
МОТИВИ: Отмяната на разпоредбите на чл.5 ал.3, чл.57б ал.2, чл.57в ал.2
и чл.116 ал.4 т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество на Община Чупрене, е поради противоречие с нормативни
актове от по-висока степен.
Т.4. от дневния ред: Предложение за приемане на Общинска програма за
опазване на околната среда на Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
община Чупрене.
Господин Костин представи на съветниците внесения материал.
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По така представения материал няма въпроси.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Мария Тодорова.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 274
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.79 ал.1 от Закона за опазване
на околната среда, Общинският съвет Чупрене приема Общинска програма за опазване
на околната среда на Община Чупрене.
Т.5. от дневния ред: Предложение за определяне на отдели от ОГФ за
ползване чрез публичен търг с явна наддаване – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
община Чупрене.
Господин Костин представи на съветниците внесения материал.
Въпроси:
- Анжело Добричов – за статия във вестник „Торлаци” в която Кмета на
общината Ваньо Костин изказва сериозно притеснение относно сечта
на територията на общината.
- Г-н Костин отговори, сечта в общински горски територии е много
малка само 40% от заложеното по лесоустройствен проект.
- Г-н Станков – помоли съветниците за страничните въпроси които не са
свързани конкретно с дадената точка от дневният ред да се задават в
точка разни.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Мария Тодорова.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„ЗА”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„ЗА”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
4

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
0 гласа „ПРОТИВ”

РЕШЕНИЕ № 275
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1 от ЗГ Об
Съвет определя цените на корен за добив на прогнозно количество дървесина по
отдели,както следва:

Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/
Цените са без ДДС.

Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/
Цените са без ДДС.

Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/
Цените са без ДДС.

Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/
Цените са без ДДС.

Отдел 80 „з”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
443 м3
63 лв.
141 м3
39 лв.
1 м3
35 лв.
32 м3
35 лв.
40 м3
35 лв.
Отдел 80 „р”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
235 м3
63 лв.
72 м3
39 лв.
2 м3
35 лв.
16 м3
35 лв.
8 м3
35 лв.
Отдел 80 „ц”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
72 м3
63 лв.
21 м3
39 лв.
м3
35 лв.
5 м3
35 лв.
6 м3
35 лв.
Отдел 80 „ч”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
73 м3
63 лв.
19 м3
39 лв.
м3
35 лв.
5 м3
35 лв.
9 м3
35 лв.
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Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/
Цените са без ДДС.

Трупи за бичене
ОЗМ
Средна
Дребна
Дърва/пл.м3/
Цените са без ДДС.

Отдел 81 „р”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
305 м3
63 лв.
86 м3
39 лв.
2 м3
35 лв.
22 м3
35 лв.
38 м3
35 лв.
Отдел 81 „у”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
94 м3
63 лв.
26 м3
39 лв.
м3
35 лв.
7 м3
35 лв.
8 м3
35 лв.

2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ Об
съвет определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен за
прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва:
Отдел 80 „з” - 35963 лв.
Отдел 80 „р” - 18523 лв.
Отдел 80 „ц” - 5740 лв.
Отдел 80 „ч” - 5830 лв.
Отдел 81 „р” - 24739 лв.
Отдел 81 „у” - 7461 лв.
Цените са без ДДС.
3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ .
4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.
Т.6. от дневния ред: Предложение за определяне на отдели от ОГФ за
ползване чрез публичен търг с явна наддаване – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
община Чупрене.
Господин Костин представи на съветниците внесения материал.
Няма питания.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Мария Тодорова.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
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Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
1 глас „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
0 гласа „ПРОТИВ”
РЕШЕНИЕ № 276
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1 от
ЗГ Об Съвет определя цените на корен за добив на прогнозно количество дървесина
по отдели,както следва:
Отдел 85 „х”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
Трупи за бичене
69 м3
63 лв.
ОЗМ
21 м3
39 лв.
Средна
1 м3
35 лв.
Дребна
5 м3
35 лв.
Дърва/пл.м3/
10 м3
35 лв
Цените са без ДДС.
Отдел 85 „ч”-с. Горни Лом
дървесен вид: бук
количество
лв/м3
Трупи за бичене
388 м3
63 лв.
ОЗМ
114 м3
39 лв.
Средна
2 м3
35 лв.
Дребна
28 м3
35 лв.
Дърва/пл.м3/
37 м3
35 лв.
Цените са без ДДС.
2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 т.1 от ЗГ Об
съвет определя минимална тръжна цена за добив на дървесина по тарифа на корен за
прогнозно количество дървесина за отдаване на явен търг, както следва:
Отдел 85 „х” - 5726 лв.
Отдел 85 „ч” - 31235 лв.
Цените са без ДДС.
3.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с явно
наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ .
4.Възлага на Кмета на Общината изпълнение на настоящото решение.
Преди да даде думата на кмета на общината за представяна на предложението
по точка 7 от дневният ред, г-н Станков изрази мнение, че работещи общински
съветници в сродни горски структури следва да обмислят участието си в гласуването,
поради конфликт на интереси.
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Г-н Илиян Тонин и г-н Георги Антов по собствено желание не участват в
гласуването по т.7, 8, 9 и 10 от дневния ред, поради конфликт на интереси – работа в
горски структури на територията на общината.
Т.7. от дневния ред: Предложение за създаване на общинско предприятие
„Общинско лесничейство” в Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
община Чупрене.
Господин Костин представи на съветниците внесения материал.
Въпроси отправиха:
- Г-жа Мария Тодорова – за целта на създаването на това предприятие?
- Г-н Илиян Тонин - каква функция ще изпълнява самото предприятие?
- Г-н Иван Луков – за издръжката на предприятието и формирането на
заплатите?
- Г-н Костин отговори, че предприятието е общинско и бюджетът му ще
се гласува от общинския съвет по предварително изготвена плансметка, ще могат да се разкрият още няколко допълнителни работни
места, тъй като и безработицата е висока. Общинското лесничейство
ще е както държавното лесничейство и ще може да гони по-голям
процент от сечите, водещи до по високи приходи на общината.
Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Мария Тодорова
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСЛУВАНЕТО”
„ЗА”
„ЗА”
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО ”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 277
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.51 ал.3; чл. 52 ал.1;
чл.53 т1 ; чл. 54 и ал.2 и чл. 55 от ЗОС Общинският съвет дава съгласие за създаването
на общинско предприятие „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – Община Чупрене, с
предмет на дейност: управление на горския фонд, възпроизводство на същия чрез
провеждане на необходимите мероприятия, възобновяване и ползване, опазване,
строителство и финансиране на дейностите.
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Мотиви: Общинският съвет взема решение за създаване на общинско
предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене, с цел осъществяване на
повишен контрол, правилно стопанисване и опазване на общински горски територии.
Т.8. от дневния ред: Предложение за одобряване на структурата на
общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене – вносител г-н
Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене.
Господин Костин представи на съветниците внесения материал.
По предварително раздадения и подробно представения материал няма
въпроси.
Становище прочете г-жа Мария Тодорова – член на Комисията по
земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСЛУВАНЕТО”
„ЗА”
„ЗА”
„ НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСЛУВАНЕТО”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 278
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 ал.1 от
НКОГТ и чл. 187 ал.2; чл.188 ал.1 т.3 и чл.190 ал.1 от ЗГ Общинският съвет определя
структурата и утвърждава длъжностно разписание на общинското предприятие
„ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – Община Чупрене, с численост 6 бр.,както
следва:
1. Директор - 1бр.
2. Счетоводител – 1 бр.
3. Старши лесничей – 1бр.
4. Горски надзирател – 2 бр.
5. Багерист – 1 бр.
Възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото решение.
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Т.9. от дневния ред:
Предложение за приемане на Правилник за
управление и организация на дейността на „Общинско лесничейство” с.Чупрене –
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене.
Господин Костин представи на съветниците внесения материал.
По представения материал няма питане.
Становище на комисия прочете г-жа Мария Тодорова – член на Комисията
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове
Гласували 9 съветника:
„ЗА”
– 9 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 279
На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет
приема Правилник за управление и организация на дейността на общинското
предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене.
Мотиви: Общинският съвет приема Правилник за управление и
организация на дейността на общинското предприятие „Общинско лесничейство” –
Община Чупрене, с който се урежда предмета, управлението и организацията на
дейността на общинското предприятие.
Т.10. от дневния ред: Предложение за приемане на Наредба за приемане и
упражняване на правата на собственост на общината върху търговските дружества и
предприятия, създадени с общинско участие – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
община Чупрене.
Господин Костин представи на съветниците внесения материал.
По предварително раздадения материал няма въпроси.
Становище на комисия прочете г-жа Мария Тодорова – член на Комисията
по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове
Гласували 9 съветника:
„ЗА”
– 9 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”

РЕШЕНИЕ № 280
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, общинския съвет приема Наредба за
приемане и упражняване на правата на собственост на общината върху търговски
дружества и предприятията, създадени с общинско участие.
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Мотиви: Общинският съвет приема Наредбата за приемане и упражняване на
правата на собственост на общината върху търговски дружества и предприятията,
създадени с общинско участие, с която се урежда редът за осъществяване на
стопанската дейност на Община Чупрене, чрез търговски дружества с общинско
имущество или чрез търговски дружества с общинско участие, както и чрез общински
предприятия.
Т.11. от дневния ред: Разни
- г-н Богомил Станков:
* за постъпила жалба до общинският съвет за отпадане от данък върху
недвижими имоти на жител от с. Горни Лом поради това, че в имота е поставен
резервоар от ВиК и собственика не може да стопанисва имота си по предназначение,
но жалбата не е от компетенцията на общинския съвет;
*за предложение постъпило от г-н Илиян Тонин- за увеличаване на
възнаграждение на общинските съветници за участие в заседание, като по постъпилото
предложение мнение изразиха:
** г-жа Мария Тодорова – пояснява, че при направена от нея справка в
общините от Област Видин, общинските съветници от Община Чупрене получават
най-малко възнаграждение и за последните два мандата на общинският съвет същото
не е изменяно, а неколко кратно се увеличи минималната заплата за страната;
** г-н Костин – изказа мнение по внесеното предложение и поясни, че и той е
обсъждал възнагражденията на общинските съветници и увеличението е заложено по
бюджета за 2018 година.
** г-н Станков – да се подготви предложение за промяната на Правилника за
работата на общинския съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, в частта за възнаграждението на общинските съветници, и да се качи
на сайта на общината за обществено обсъждане.
-г-жа Мария Тодорова - за проблем с дъждовна вода, която влиза в мазето на
къщата и в с. Репляна, дали е възможно да се изкопае канал, който да поема тази вода,
тъй като потърпевша е не само тя, а целия квартал.
-г-жа Велислава Вълчинова- за изхвърлени строителни материали в с.
Средогрив на място което не е регламентирано за тази цел.
-г-н Костин съгласува с общинските съветници намерение за:
*придобиване на общинско имущество – закупуване на сгради от
Потребителна кооперация Чупрене в селата Чупрене, Средогрив и Горни Лом;
*за разпореждане с движими и недвижими вещи – общинска собственост превозни средства и контейнери за смет излезли от експлатация.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11:25 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:
/ З. Доцинска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ Б. Станков/
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