ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
ПРОТОКОЛ
№ 30
Днес 20.04.2018 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 с. Долни Лом, с.
Репляна, с. Търговище и Кметски наместник на с.Върбово.
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 предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собственост на Славка Тодорова Ангелова - б.ж. на с. Търговище
2. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собственост на Иван Иванов Веселинов - б.ж. на с. Върбово
3. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собственост на Васил Киров Живков - б.ж. на с. Протопопинци
4. Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за
трансгранично сътрудничество България - Сърбия - Interreg - IPA CBC Bulgaria –
Serbia, Приоритетна ос 3 „Околна среда”.
5. Предложение за кандидатстване на Община Чупрене по Програмата за
трансгранично сътрудничество България - Сърбия - Interreg - IPA CBC Bulgaria –
Serbia, Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”.
6.Предложение за изработване на подробен устройствен план на ПИ с
номер 000085, представляващо дере в землището на село Търговище
7.Предложение за промяна на структурата на Общинско предприятие
„Общинско лесничейство” – Община Чупрене.
8.Предложение за утвърждаване на ценоразпис на минималните цени за
продажба на дървесина за 2018 година в Общинско предприятие „Общинско
лесничейство” – Община Чупрене.
9. Разни
Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския
поземлен фонд за възстановяване на собственост на Славка Тодорова Ангелова - б.ж. на
с. Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
По внесеното предложение няма питане.
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Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
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 № 337
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-15/10.01.2018 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене ОТКАЗВА да възстанови земя от
общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари
реални граници на Славка Тодорова Ангелова – с. Търговище, описани в Решение №
03/15.06.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 2431/02.06.1992 г., за
землището на с. Търговище, общ. Чупрене
№
1.
2.

НТП
нива
ливада

Площ/дка
3,000
1,000

Местност
Чука
Кръшачка орница

в имоти № 024012, 043016 в землището на с. Търговище.
МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене отказва да възстанови земеделската
земя в посочените имоти в искането на ОСЗ Белоградчик № 024012 и № 043016, тъй
като е нарушена целостта на общински имот, който е разделен на три части и на
заявителя се възстановява средната част.

Т.2 от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския
поземлен фонд за възстановяване на собственост на Иван Иванов Веселинов - б.ж. на с.
Върбово – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма питане по предложението.
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Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
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 № 338
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-14/10.01.2018 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене ОТКАЗВА да възстанови земя от
общинския поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари
реални граници на Иван Иванов Веселинов – с. Върбово, описани в Решение №
02/19.03.1999 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 1984/30.03.1992 г., за
землището на с. Върбово, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
1,000
Габровец
2.
нива
0,500
Габровец
3.
нива
0,500
Пробойница
4.
нива
3,000
Пробойница
5.
нива
1,000
Пробойница
6.
ливада
8,000
Габровец
7.
ливада
2,000
Пробойница
8.
ливада
3,000
Пробойница
9.
пасище
2,000
Глама
10.
лозя
1,500
Галактинска чука
в имоти № 000001, 299018, 066005 в землището на с. Върбово.
МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене отказва да възстанови
земеделската земя в посочените в искането на ОСЗ Белоградчик имоти №, № 000001,
299018, 066005, тъй като те са се самозалесили и представляват гора в земеделска земя.
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Т.3 от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския
поземлен фонд за възстановяване на собственост на Васил Киров Живков - б.ж. на с.
Протопопинци – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Няма питане по внесеното предложение.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете
становището с предложение за решение.
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 № 339
На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и &27 ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, и искане 02-16/10.01.2018 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет ОТКАЗВА да възстанови земя от общинския
поземлен фонд за възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални
граници на Васил Киров Живков – с. Протопопинци, описани в Решение №
400С/29.05.2006 г. по чл. 18 ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 4448/29.05.2006 г., за
землището на с. Протопопинци, общ. Чупрене.
№
НТП
Площ/дка
Местност
1.
нива
49,000
Умни дол
в имоти № 070006 в землището на с. Протопопинци.
МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене отказва да възстанови земеделската земя,
описана в искане Изх.№ 02-16/10.01.2018 год. на ОСЗ Белоградчик, тъй като същия
имот е възстановен на заявителите с Решение № 318, взето с Протокол № 28 от
27.02.2018 год. на заседание на Общински съвет Чупрене.
Т.4 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене
по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия - Interreg - IPA
CBC Bulgaria – Serbia, Приоритетна ос 3 „Околна среда” – вносител г-н Ваньо Костин
– Кмет на Община Чупрене
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Г-н Костин направи разяснение на общинските съветници за целта на
проекта – отглеждане на дива коза в землището на с. Репляна, за срок от две години, с
което ще бъдат ангажирани: управление на проекта - трима човека; дивечовъди –
двама; ветеринарен лекар – един; горско стопанство – двама.
Няма питане по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

Чупрене:

РЕШЕНИЕ № 340
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Водещ Партньор по
проектно предложение „Подобряване и опазване на природните ресурси в Чупрене
и Куршумлия” („Improvement and Preservation of natural resources in Chuprene and
Kursumlija”) по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia, Приоритетна 3 „Околна среда”, специфична цел
3.2 „Опазване на природата”
2.Дава съгласие поземлени имоти – частна и публична общинска
собственост, в землището на с.Репляна, община Чупрене с обща площ 224.16 дка,
представляващи ПИ 289001, ПИ 290001, ПИ 150001, ПИ 000896, ПИ 000846 , ПИ
000844 и ПИ 000848 да бъдат безвъзмездно предоставени за изпълнение на проектните
дейности.
3.Община Чупрене декларира, че придобитите активи по проекта ще
продължат да се ползват безплатно за целите на проекта за срок не по-малък от 5 г. след
приключване на проектните дейности.
4.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене.

Т.5 от дневния ред: Предложение за кандидатстване на Община Чупрене
по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия - Interreg - IPA
CBC Bulgaria – Serbia, Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм” – вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
Целта на проекта е свързана с развитие на туризма в района, като се
закупят дървен контейнер и дървена къщичка с обзавеждане, и същите бъдат поставени
в близост до сградата на ТИЦ с.Долни Лом.
Няма питане.
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Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

Чупрене:

РЕШЕНИЕ № 341
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства като Проектен Партньор
по проектно предложение „Представяне на природното наследство във Вранска
Баня и Чупрене” („Promotion of the natural heritage in Vranjska Banja and Chuprene”) по
Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия - Interreg - IPA
CBC Bulgaria - Serbia, Приоритетна 1 „Устойчив туризъм”.специфична цел 1.3„Хора
за хора и работа в мрежа”.
2.Дава съгласие имот УПИ II, кв.47 по регулационния план на с.Долни Лом,
община Чупрене да бъде безвъзмездно предоставен за изпълнение на проектните
дейности.
3.Община Чупрене декларира, че придобитите активи по проекта ще се
предоставят за безвъзмездно ползване за целите на проекта за срок не по-малък от 5 г.
след приключване на проектните дейности.
4.Възлага изпълнението на горните решения на Кмета на Община Чупрене.

Т.6 от дневния ред: Предложение за
изработване на подробен
устройствен план на ПИ с номер 000085, представляващо дере в землището на село
Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин подчерта, че изработването на ПУП на ПИ № 000085, землище
с.Търговище е свързано с изграждането на ловното стрелбището, като част от него ще
осигури достъпът до главния път, а останалата част ще се използва за земеделски път от
населението.
Няма питане по предложението.
Председателят на комисията по
законност, обществен ред,
административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков
прочете становище с предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
–
0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
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РЕШЕНИЕ № 342
На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 от ЗУТ
Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на ПИ № 000085, землище
с.Търговище, с цел урегулиране на посочения имот и промяна предназначението му от
земеделска земя в устройствена зона за „спорт и развлечения”, и обединяването му с
ПУП на ПИ № 048004 в землището на с.Търговище, отреден „за стрелбище за ловни
карабини и СКИЙТ”, за да може бъдещото стрелбище да има достъп до главния път и
да се изпълнят разпоредбите на ЗУТ.
МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на
ПИ 000085, землище с.Търговище, във връзка с постъпило заявление вх.№ 817/
19.04.2018 год. от Ивайло Милчев Иванов – гл. специалист ТСУ в Община Чупрене и
съгласно изискванията на чл.16 от ЗУТ, като по този начин на стрелбището ще се
осигури достъп до главния път и се изпълнят разпоредбите на ЗУТ.
Т.7 от дневния ред: Предложение за промяна на структурата на Общинско
предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене – вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин представи назначения на длъжността „Директор” на ОП
„Общинско лесничейство” – Община Чупрене г-н Димитър Христозов.
Г-н Христозов направи подробно разяснение по предложението и подчерта,
че увеличаване числеността на персонала е с цел по-бързото развитие на
предприятието, като възнаграждението на работниците ще бъде на база заработено, а
не на щатна заплата.
Питане по предложението направиха:
-г-н Георги Антов – за поименния състав на предприятието и
възнагражденията, които ще получават;
-г-н Анжело Добричов се интересува, какво възнаграждение ще получат
работниците, ако лошото време не позволява работа на открито;
На питането отговори г-н Христозов – бригадата, която ще бъди наета
разполага с нужната техника за работа, същата ще добива строителни материали, а не
дърва за огрев, като възнагражденията и други условия на труд ще бъдат разписани в
трудовите договори.
Няма други питания по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете
становището с предложение за решение.
Г-н Илиян Тонин и г-н Георги Антов по собствено желание не участват в
гласуването по т.7 и 8 от дневния ред, поради конфликт на интереси – работа в горски
структури на територията на общината.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова

„ЗА”
„ЗА”
„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

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

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 343
1.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 одобрява
промяната
на
структурата
на
Общинско
предприятие
„ОБЩИНСКО
ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – Община Чупрене и увеличението на числеността на персонала на
13 бр., както следва:
1. Директор - 1бр.
2. Счетоводител – 1 бр.
3. Старши лесничей – 1бр.
4. Горски надзирател – 3 бр.
5. Багерист – 1 бр.
6. Тракторист -2 бр.
7. Моторист бензиномоторен трион - 3бр.
8. Секач – 1 бр.
2.Възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото решение.

Т.8 от дневния ред: Предложение за утвърждаване на ценоразпис на
минималните цени за продажба на дървесина за 2018 година в Общинско предприятие
„Общинско лесничейство” – Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
Няма питане по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете
становището с предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков

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

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 344
1.На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.71 ал.5 т.3 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
Общинският съвет одобрява ценоразпис - минимални цени за продажба на дървесина за
2018 год. в Общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене, както
следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

СОРТИМЕНТ И ДЪРВЕСЕН ВИД
Трупи за бичене над 30 см смърч,ела
Трупи за бичене над 30 см б.бор,зел.дуглазка
Трупи за бичене над 30 см ч.бор
Трупи за бичене 18-29 см смърч
Трупи за бичене 18 – 29 см б.бор,зел.дуглазка
Трупи за бичене 18 – 29 см ч.бор
Трупи за бичене 14 – 17 см смърч
Трупи за бичене 15 – 17 см б.бор,зел.дуглазка
Трупи за бичене 14-17 см ч.бор
Обли греди иглолистни
Ритловици
ОЗМ – б.бор
ОЗМ – ч.бор
ОЗМ - смърч,ела
Иглолистна технологична дървесина
Дърва иглолистни
Трупи за шперплат бук
Трупи за фурнир бук
Трупи за фурнир дъб
Трупи за бичене над 30 см бук
Трупи за бичене над 30 см дъб
Трупи за бичене над 30 см ясен,явор,шестил
Трупи за бичене 18 – 29 см бук
Трупи за бичене 18 – 29 см дъб

Ед.цена вр.склад
лв/м3 без ДДС
100
90
85
90
85
80
75
75
70
65
55
60
55
70
45
45
165
185
205
95
125
135
85
95

Ед.цена на корен
лв/м3 без ДДС
70
60
55
60
55
50
45
45
40
35
25
30
25
35
20
20
130
150
170
60
90
100
50
60
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Трупи за бичене ясен,явор,шестил
Трупи за бичене над 30 см липа,трепетлика
Трупи за бичене над 30 см, дива череша
Трупи за бичене 18-29 см,дива череша
Трупи за бичене 18 – 29 см липа,трепетлика
Технологична дървесина от меки широколистни
Широколистни минни подпори
Широколистна технологична дървесина
Дърва от твърди широколистни
Дърва от меки широколистни
ОЗП бук
ОЗП дъб

105
70
135
105
65
45
70
60
60
45
70
75

70
35
100
70
30
20
40
32
32
20
35
40

2. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71 ал.6 т.1, чл. 66 ал.2
т.3 и чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, Общинският съвет разрешава Общинско предприятие
„Общинско лесничейство” – Община Чупрене да продаде по ценоразпис добитата
дървесина от отдел 86”е”.
Т.9 от дневния ред: Разни:
-Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене:
*говори за определяне места за претоварване на добитата дървесина във
всяко населено место на общината;
*направи уведомление за участието си в Общото събрание на АВиК Видин
и цената на питейната вода в общината;
*за писмено искане до г-н Премиера и г-н Главния Прокурор на Република
България за състоянието на Завод „Миджур” с.Горни Лом, тъй като мините си стоят на
склад, не са извозени или обезвредени, което застрашава населението на селото;
*за осигуряване на музика за традиционните събори по села.
-г-н Богомил Станков:
*уведоми общинските съветници за постъпила молба от г-жа Цветана
Ангелова Тодорова от с.Средогрив, която не е от компетенциите на Общинския съвет;
*изказа мнение и подкрепата на целия общински съвет по повод писменото
искане на кмета на общината до г-н Премиера и г-н Главния Прокурор за състоянието
на Завод „Миджур”
*говори за упълномощаване на кмета на общината за среща с
ръководството на РПУ Белоградчик по повод неконтролируемото движение на
каруците на ромите в населените места, свободно движещите се техни кучета и
сбирките пред магазините в Чупрене.
-г-н Иван Луков изказа мнение за среща с ръководството на ВиК Видин и
населението на общината, по повод рязкото покачване цената на водата.
-г-н Цветан Николов предложи да има частна охрана на обществения ред в
Чупрене;
-г-жа Мария Тодорова предлага среща на Комисията по образование при
ОбС, Детска педагогическа стая, с възпитателна цел и контрол на подрастващите деца
от ромски произход с изявено агресивно поведение.
-г-н Георги Любенов изказа мнение за:
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*състоянието на земеделските пътища, вследствие движението на
камионите на дърварите;
* движението на МПС по улиците на с.Горни Лом с висока скорост и
направи искане за поставяне на допълнителен пътен знак, ограничаващ скоростта,
независимо от това, че има поставен такъв в самото начало на селото с ограничение 40
км.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.20 часа.

ПРОТОКОЛЧИК :
/Здр. Доцинска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :

/ Б. Станков /
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