
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
  

ПРОТОКОЛ
№ 19

                     Днес 27.07.2017 година от 9.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене
се проведе заседание на общински съвет Чупрене.
                     В заседанието взеха участие 10 съветника. Отсъства г–жа Мария Тодорова –
в отпуск по майчинство.
                     На заседанието присъстваха Кметове на Кметства Горни Лом, Долни Лом,
Средогрив,  Репляна,  Кметски  наместник  на  село  Върбово,  Секретар  на  община  и
служители на общинска администрация.

                  Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи  проект на дневен ред.
                  Г-н Анжело Добричов – общински съветник, позовавайки се на Правилника
за  работа  на  общинския  съвет  предложи,  дадените  допълнително  материали,  извън
тридневния срок преди заседанието, да отпаднат от дневния ред.
                  Отговори г-н Станков, като заяви, че в Правилника е разписано и внасяне
при необходимост и спешност на материали в срок, по-къс от три дни и предложи на
гласуване  направеното  предложение  от  г-н  Добричов  –  дали  да  бъдат  включени
материалите или не.
                   Гласуване за включване на материалите 10 съветника:

                     „ЗА”                   -   6 гласа
                     „ПРОТИВ”             - 1 глас – Анжело Добричов
                     „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  - 3 гласа – Георги Антов, Велислава Вълчинова, Илиян
Тонин.

                      Дадените допълнително материали остават включени в дневния ред на
заседанието. 

                    Няма направени други предложения за допълнение и изменение на дневния
ред.

                     Гласували 10 съветника:
                    „ЗА”                     - 6 гласа
                    „ПРОТИВ”             - 1 глас -  Анжело Добричов
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 3 гласа - Георги Антов, Велислава Вълчинова, Илиян
Тонин.

                     Заседанието протече при следния дневен ред:
                   1.Предложение за  актуализация на Наредбата за управление на общинските
пътища в Община Чупрене
                   2.Предложение за  актуализация на  Наредба за  реда и условията за издаване
на  разрешение  за  поставяне  на  временни  преместваеми  съоръжения,  елементи  на
градското  обзавеждане  и  рекламни,  информационни  и  монументално-декоративни
елементи на територията на Община Чупрене
                   3.Предложение за актуализация на Наредби, приети от Общински съвет
Чупрене
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                   4.Предложение за вземане на решение за трансформиране на средства от
целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на
общината за извършване на текущ ремонт на общинските пътища за 2017 год.
                   5.Предложение за откриване на процедура за закупуване на трактор за
поддръжка на общинските пътища
                   6.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи
за 2017 год.
                   7.Предложение за  оказване на съдействие на Народна читалище „Христо
Ботев  1897”  с.  Чупрене  за  спонсорство,  относно  закупуване  на  детски  национални
носии. 
                   8.Предложение за включване на Детска градина „Христо Ботев” с. Горни
Лом в списъка на защитените детски градини 
                   9.Предложение за включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене в
списъка на защитените детски градини 
                   10.Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка
на защитените училища
                   11. Предложение за включване на ОУ „Акад.Михаил Димитров” с.Чупрене в
списъка на средищните и защитени училища
                   12.Предложение за предоставяне за ползване на общински пътища,
попадащи в масивите за ползване на стопанска 2016/2017 год.
                   13.Предложение за закупуване на джип 4х4 за нуждите на бюджетна дейност
„Общинска гора”  
                   14.Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска
собственост,  ПИ № 229011, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда –
вила, находящ се в  землището на с.Чупрене
                   15.Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за
възстановяване на собственост на Иван Костадинов Луков с. Горни Лом
                   16. Разни

Р Е Ш Е Н И Я:

                    Т.1. от дневния ред: Предложение за   актуализация на Наредбата за
управление на общинските пътища в Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин –
Кмет на Община Чупрене
                     Г-н Костин направи разяснения от необходимостта за актуализация на
Наредбата за управление на общинските пътища в Община Чупрене.
                     По предложение няма дебати.
                     Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ прочете председателя г-н
Иван Луков.

                    Гласували 10 съветника:
                    „ЗА”                   - 10 гласа
                    „Против”             - 0 гласа
                    „Въздържал се”   – 0 гласа

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
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                     РЕШЕНИЕ № 222   
                    На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23 от Закона за
пътищата, Общинския съвет:
                     1.изменя т.2 от ал.3 на чл.9 от Наредбата за управление на общинските
пътища в Община Чупрене, като думите „една година” заменя с думите „две години”
                     2.отменя разпоредбите на чл.30 – 34 от  Наредбата  управление на
общинските пътища в община Чупрене като незаконосъобразни.

                       Т.2. от дневния ред: Предложение за  актуализация на  Наредба за  реда и
условията  за  издаване  на  разрешение  за  поставяне  на  временни  преместваеми
съоръжения,  елементи  на  градското  обзавеждане  и  рекламни,  информационни  и
монументално-декоративни елементи на територията на Община Чупрене  – вносител г-
н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                      Няма дебати по предложението.
                      Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ прочете председателя г-н
Иван Луков.

                    Гласували 10 съветника:
                    „ЗА”                   - 10 гласа
                    „Против”             - 0 гласа
                    „Въздържал се”   – 0 гласа

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

                  РЕШЕНИЕ № 223   
.                 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с  чл.56 ал.2 от Закона за
устройството на територията, Общинския съвет отменя разпоредбите на чл.24 ал.2 т.8 и
чл.41 ал.1 т.2  от Наредба за  реда и условията за издаване на разрешение за поставяне
на  временни  преместваеми  съоръжения,  елементи  на  градското  обзавеждане  и
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
Община  Чупрене,  като  незаконносъобразни,  поради  наличие  на  несъответствие  с
нормативни актове от по-висока степен.

                    Т.3. от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредби, приети от
Общински съвет Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене
                    Г-н Станков разясни необходимостта от актуализацията на предложените
Наредби, приети от Общински съвет Чупрене, като същата се състои само в замяна на
думата „молба” с думата „заявление”.
                    По внесеното предложение няма дебати.
                    Становище на Комисията по законност, обществен ред, административно
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл. 25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ прочете председателя г-н
Иван Луков.
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                    Гласували 10 съветника:
                    „ЗА”                   -   9 гласа
                    „Против”             - 0 гласа
                    „Въздържал се”  - 1 глас – Анжело Добричов

                   Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”
                                                                    1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

                   РЕШЕНИЕ № 224   
                   На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.24
от  АПК,  Общинският  съвет  актуализира  посочените  по-долу  Наредби,  приети  от
Общински  съвет  Чупрене,  като  заменя  думата  ”молба”  с  думата  „заявление”,  като
следва в:
                     1. Наредба за търговската дейност на територията на Община Чупрене –
чл.12 ал.5 т.1;
                     2. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Чупрене – чл.22 ал.1;

                              3.Наредба  за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на
          временни преместваеми  съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, 
          информационни и монументално - декоративни елементи на територията на Община 
          Чупрене – чл.14 ал.2 т.1 и чл.18 т.1 

                     4. Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския
жилищен фонд – чл.9 ал.2; чл.13 ал.1; чл.17 ал.ал.2,3 и 4; чл.18 ал.3;  чл.34;  чл.46 ал.1;
                      5. Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество – чл.17 ал.2;  чл.21 ал.9, ал.17;  чл.45 ал.1 и ал.3;  чл.70 ал.2 и ал.3;  чл.71
ал.1 и ал.2;  чл.72 ал.1 и ал.2;  чл.75 ал.1 и ал.2;  чл.76 ал.1;  чл.77 ал.1 и ал.2;  чл.90 ал.1
т.1 и т.2;  чл.91 ал.1 и ал.2. 

                   Т.4.  от  дневния  ред:  Предложение  за  вземане  на  решение  за
трансформиране  на  средства  от  целевата  субсидия  за  капиталови  разходи  в  целеви
трансфер  за  финансиране  разходи  на  общината  за  извършване  на  текущ  ремонт  на
общинските  пътища за  2017  год.  –  вносител  г-н  Ваньо  Костин  –  Кмет  на  Община
Чупрене
                   Г-н Костин запозна присъстващите на заседанието от необходимостта от
текущ ремонт на общински път Репляна – Долни Лом и за целта е необходимо решение
на  Общинския  съвет  за  трансформиране  на  20000  лв.  от  целевата  субсидия  за
капиталови  разходи,  в  целеви  трансфер  за  финансиране  разходи  на  общината  за
извършване на текущ ремонт на общинските пътища.
                   Питане на прави г-жа Велислава Вълчинова – има ли средства общината за
тази цел и дали това щи ощети други обекти от поименния списък.
                   Отговори г-н Костин – средствата са от целеви трансфер за капиталови
разходи. По поименния списък има предвидени с началния бюджет 45000 лв. за трите
общински пътя, но за основен ремонт, който общината не може да прави и това налага
трансформиране на част от капиталовите разходи.
                    Няма други питания.

                      Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика прочете г-жа Мая Йолкичова.    
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                     Гласували 10 съветника:

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Анжело Цветанов Добричов „ЗА”
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 „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

                  РЕШЕНИЕ № 225   
                  На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2017 год. Общинския съвет дава съгласие
20 000  лв.  /  Двадесет хиляди лв./ от целевата субсидия за капиталови разходи да се
трансформират в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за извършване
на текущи ремонти на общинските пътища.  

                   МОТИВИ: Трансформирането на средствата произтича от неотложни
потребности за извършване на текущ ремонт на общинските пътища, финансирането на
които общината не може да осигури от друг източник на средства.

                       Т.5. от дневния ред:  Предложение за откриване на процедура за
закупуване  на  трактор  за  поддръжка  на  общинските  пътища  –  вносител  г-н  Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
                     Закупуването на трактор е наложително, заяви г-н Костин, тъй като
общината сама извършва поддържането на 30 км. общински път. Същия ще се използва
за подготовка на пътищата за зимния период и за снегопочистване, а през летния период
– за косени и почистване на сервитутните ивици и канавки, като при необходимост ще
бъде ангажиран и с други дейности, извършвани от общината. 
                   Няма питане по внесеното предложение.

                     Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика прочете г-жа Мая Йолкичова. 
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                   Гласували 10 съветника:

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Анжело Цветанов Добричов „ЗА”
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 „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

                  РЕШЕНИЕ № 226   
                  На основание чл.21 ал.1 т.8, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.11
ал.1  от  Наредбата  за  реда  на  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общинско
имущество,  Общинският  съвет  разрешава  откриване  на  процедура  за  закупуване  на
трактор на стойност 78 000 лв. /Седемдесет и осем хиляди лв./ с ДДС за нуждите  на
Община  Чупрене  за  дейности,  свързани  с  поддръжка  на  общинските  пътища,  при
спазване на разпоредбите  на законодателството за обществените поръчки.

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за закупуване на
трактор, с който ще се извършва поддържането на общинските пътища на територията
на  общината  и  други  дейности,  които  общината  извършва  сама  -  по  поддържане
чистотата на населените места в общината, строителни дейности и т.н.

                     Т.6. от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък за
капиталови  разходи  за  2017  год.  –  вносител  г-н  Ваньо  Костин  –  Кмет  на  Община
Чупрене
                     Г-н Костин подробно запозна общинските съветници с необходимите
промените по поименния списък за капиталови разходи по обекти.
                     Няма дебати по внесеното предложение.

                       Становище на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика прочете г-жа Мая Йолкичова.      
         

                   Гласували 10 съветника:

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Анжело Цветанов Добричов „ЗА”
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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 „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

                  РЕШЕНИЕ № 227   
                  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.

                       Т.7. от дневния ред: Предложение за  оказване на съдействие на Народна
читалище  „Христо  Ботев  1897”  с.  Чупрене  за  спонсорство,  относно  закупуване  на
детски  национални  носии  –   вносител  Народно  Читалище  „Христо  Ботев  1897”
с.Чупрене.
                      Материала беше представен от г-н Богомил Станков.
                      Отношение по внесения материал взе г-н Ваньо Костин – Кмет на
общината,  като  поясни  на  общинските  съветници,  че  знае  за  необходимостта  от
закупуването  на  националните  носии за  детския  състав  към Читалище Чупрене,  но
спонсори трудно се намират и в края на годината ще се прецени финансовото състояние
на общината, и ще се реши окончателно. 
                       Няма питане по предложението.
                      Становище на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование,  култура,  спорт,  туризъм  и  вероизповедание  прочете  г-жа  Людмила
Борисова.
                        

                    Гласували 10 съветника:
                    „ЗА”                   - 10 гласа
                     „Против”             - 0 гласа
                    „Въздържал се”   – 0 гласа

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

                   РЕШЕНИЕ № 228   
                   На основание чл.21 ал.1 т23 от ЗМСМА Общинският съвет приема за
сведение внесената докладна записка.
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                       Т.8. от дневния ред:  Предложение за включване на Детска градина
„Христо Ботев” с. Горни Лом в списъка на защитените детски градини – вносител г-н
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                       Г-н Костин запозна общинските съветници с нормативните документи,
касаещи „защитени” детски градини и начина на тяхното допълнително финансиране.
                      По предложението нява питане.
                      Становище на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование,  култура,  спорт,  туризъм  и  вероизповедание  прочете  г-жа  Людмила
Борисова.
                        

                        Гласували 10 съветника:
                       „ЗА”                   - 10 гласа
                       „Против”             - 0 гласа
                       „Въздържал се”   – 0 гласа

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

                   РЕШЕНИЕ № 229   
       На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 54  от

Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с Постановление
№ 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените
детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително
финансиране, Общинският съвет Чупрене:   

         1. Дава съгласие   ДГ „Христо Ботев” -  с. Горни Лом, област Видин да бъде
включена в Списъка на  защитени детски градини.

         2. Упълномощава Кмета на община Чупрене да предложи на Министъра на
образованието и науката да утвърди за защитена  ДГ „Христо Ботев” -  с.  Горни Лом,
област Видин, като предложението да съдържа предвидената в чл. 5  от ПМС № 121 от
23.06.2017 г. информация.

                       Т.9. от дневния ред:  Предложение за включване на Детска градина
„Здравец” с. Чупрене в списъка на защитените детски градини – вносител г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене
                       Няма питане по предложението.
                       Становище на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование,  култура,  спорт,  туризъм  и  вероизповедание  прочете  г-жа  Людмила
Борисова.
                        

                        Гласували 10 съветника:
                       „ЗА”                   - 10 гласа
                       „Против”             - 0 гласа
                      „Въздържал се”   – 0 гласа

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
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                   РЕШЕНИЕ № 230   
       На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 54  от

Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с Постановление
№ 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените
детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително
финансиране, Общинският съвет Чупрене:     

          1. Дава съгласие   ДГ „Здравец” -  с. Чупрене, област Видин да бъде
включена в Списъка на  защитени детски градини.

          2. Упълномощава Кмета на община Чупрене да предложи на Министъра на
образованието и науката да утвърди за защитена  ДГ „Здравец” -  с.  Чупрене, област
Видин,  като  предложението  да  съдържа  предвидената  в  чл.  5   от  ПМС  №  121  от
23.06.2017 г. информация.

                       Т.10. от дневния ред: Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев”
с.Горни Лом в списъка на защитените училища – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на
Община Чупрене
                       Няма питане по предложението.
                       Становище на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование,  култура,  спорт,  туризъм  и  вероизповедание  прочете  г-жа  Людмила
Борисова.
                        

                    Гласували 10 съветника:
                    „ЗА”                   - 10 гласа
                     „Против”             - 0 гласа
                    „Въздържал се”   – 0 гласа

                   Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

                  РЕШЕНИЕ № 231   
                  На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54  от Закона за
предучилищното и училищното образование, в съответствие с Постановление № 121 на
МС от  23.06.2017  г.  за  приемане  на  критерии  за  определяне  на  защитените  детски
градини  и  защитените  училища  и  на  условия  и  ред  за  тяхното  допълнително
финансиране, Общинският съвет Чупрене:

       1. Дава съгласие   ОУ „Христо Ботев” -  с.Горни Лом, област Видин да бъде
включено  в Списъка на  защитени  училища.

       2. Упълномощава Кмета на община Чупрене да предложи на Министъра на
образованието и науката да утвърди за защитено ОУ „Христо Ботев” -  с. Горни Лом,
област Видин, като предложението да съдържа предвидената в чл. 5  от ПМС № 121 от
23.06.2017 г. информация.
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                       Т.11. от дневния ред: Предложение за включване на ОУ „Акад.Михаил
Димитров” с.Чупрене в списъка на средищните и защитени училища – вносител г-н
Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                       Няма дебати по предложението.
                       Становище на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование,  култура,  спорт,  туризъм  и  вероизповедание  прочете  г-жа  Людмила
Борисова.
                        

                         Гласували 10 съветника:
                       „ЗА”                   - 10 гласа
                       „Против”             - 0 гласа
                       „Въздържал се”   – 0 гласа

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

                    РЕШЕНИЕ № 232   
                    На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 54  от
Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с Постановление
№ 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените
детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително
финансиране,  чл.53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и
Постановление №128 от 29 юни 2017 година за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните училища, Общински съвет – Чупрене:
                   1. Дава съгласие   ОУ „акад. Михаил Димитров” -  с.Чупрене, област Видин
да бъде включено  в Списъка на  защитени  и средищни училища.

        2. Упълномощава Кмета на община Чупрене да предложи на Министъра на
образованието  и  науката  да  утвърди  за  защитено   и  средищно  ОУ „  акад.  Михаил
Димитров” -  с.Чупрене, област Видин, като предложението да съдържа предвидената в
чл. 5  от ПМС № 121 от 23.06.2017 г.  и чл. 3 от ПМС 128 от 9.06.2017 г.информация.

 

                    Т.12. от дневния ред:  Предложение за предоставяне за ползване на
общински пътища,  попадащи в масивите за  ползване на  стопанска 2016/2017 год.  –
вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                    Няма питане по предложението.
                    Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Людмила Борисова
.
                    Гласували 10 съветника:

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Анжело Цветанов Добричов „ЗА”
Богомил Данчов Станков „ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова „ЗА”
Георги Емилов Антов „ЗА”
Георги Любенов Георгиев „ЗА”
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Иван Антов Луков „ЗА”
Илиян Георгиев Тонин „ЗА”
Людмила Николова Борисова „ЗА”
Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                       Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

                      РЕШЕНИЕ № 233  
                      На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общинския съвет Чупрене:
                     1. Разрешава предоставянето на имоти – полски пътища, попадащи в
масивите за ползване /общо път или част от път/ за стопанска 2016/2017 год. 

         2.Цена на декар полски път взето с Решение № 178, взето с Протокол №16
от 27.02.2017 год.  

         3.След влизане в сила решението възлага на кмета на Община Чупрене да
издаде заповед и сключи договори за съответната стопанска година.

                      Т.13. от дневния ред: Предложение за закупуване на джип 4х4 за нуждите
на  бюджетна  дейност  „Общинска  гора”   –  вносител  г-н  Ваньо  Костин  –  Кмет  на
Община Чупрене
                      Няма дебати.
                      Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Людмила Борисова
.
                     Гласували 10 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 „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                      Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”
                                                                       1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
                      РЕШЕНИЕ № 234  
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                      На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната  администрация  и  чл.34  ал.1  от  Закона  за  общинската  собственост,
Общинският съвет разрешава да се закупи лек автомобил – Джип 4 х 4 за нуждите на
бюджетна дейнот „Общинска гора”,  която обслужва над 30 000 дка.  общинска гора,
разрешава почистване ливади на частни лица и обслужва допълнително самозалесени
земи по чл. 19,  за сума до 4000 лв. 

          Възлага на кмета на Община Чупрене да извърши покупката.

                       Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене устно оттегли внесеното
предложение, записано под т.14. в дневния ред: Предложение за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост, ПИ № 229011, ведно с построената в
него двуетажна масивна сграда – вила, находящ се в  землището на с.Чупрене. и същото
не е разглеждано на заседанието.

 
                       Т.15. от дневния ред: Предложение за предоставяне на земя от общинския
поземлен фонд за възстановяване на собственост на Иван Костадинов Луков с. Горни
Лом – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
                       Няма дебати по предложението.
                       Становище на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове прочете г-жа Людмила Борисова
.
                       Гласували 10 съветника:

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

Анжело Цветанов Добричов „ЗА”
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 „ОТСЪСТВА”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                       Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”

                       РЕШЕНИЕ № 235   
                       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 02-424/14.07.2017 г. на
ОСЗ Белоградчик, Общинският съвет Чупрене предоставя земя от общинския поземлен
фонд за  възстановяване на  собствеността  в  съществуващи стари реални граници на
Иван Костадинов Луков – с. Горни Лом, описани в Решение № 08/09.04.1999 г. по чл. 18
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ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ по преписка вх. № 3221/12.12.1994 г., за землището на с. Горни Лом,
общ. Чупрене.

№             НТП                      Площ/дка                            Местност
1.              нива                      3,000                                    Рака поляна
2.              нива                      4,000                                    Добра вода

          И дава съгласие да бъдат възстановени в следните имоти в землището на с.
Горни Лом:

          Имот № 143007.

                       Т.16. от дневния ред: Разни
                       - г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с образувана и
постъпила в  общината  подписка от  населението на  Чупрене  против поведението на
ромите пред магазините в Чупрене, бито дете, вдигане на шум нощно време и т.н. 
                        Провел е лична среща с Директора на полицията във Видин, на когото е
докладвано  за  тази  ситуация  и  същия  е  обещал  решаване  на  проблема.  От  24.07
понеделник до момента,  всяка  вечер има по две  полицейски коли в  Чупрене,  които
работят  по  линията  на  КАТ,  но  не  и  по  опазване  на  обществения  ред  в  района  на
магазините.
                        Предлага допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на
територията  на  Община  Чупрене  и  запозна  с  част  от  текстовете  за  допълнение.
Промяната на Наредба № 1 трябва да стане по най-бърз начин и текстовете ще бъдат
качени на сайта на общината за обществено обсъждане.

-г-н Ваньо Костин предложи да се проведе среща с Директора на полицията
Видин,  Началник  РПУ  Белоградчик  и  Областен  управител,  тъй  като  подписката  е
адресирана до тези институции със съответните искания.

                    -г-н Иван Луков поздрави кмета на общината и общинската администрация
за много добрата организация при провеждане на турлашкия фолклорен събор „Када
кум прасе и ти вречу”, като чрез телевизията е дадена възможност на цялата страна да
разбере, че има такъв край в България и че съществуваме.  
                      Сподели за качеството на питейната вода в Горни Лом.
                      Отговори г-н Костин:
                      Проблем с питейната вода  има и в Чупрене.Това водохващане захранва 27
населени маста и в други общини. ВиК Видин няма пари за така обещаваните филтри за
пречистване.  Има  договорена  среща  със  Зам.Министър  и  водещ  специалист  в  тази
област за евентуално решаване на проблема и монтиране на филтри за пречистване на
питейната вода. 
                      -г-жа Мая Йолкичова се интересува дали е изследвана водата от чешмата
на Търговски кантон и годна ли е за пиене, тъй като населението от района масово пие
вода от там.
                     Отговори Асен Джунински – Секретар на общината – водата се изследва 
във Видин и единствено от там се зачита резултата за годност.
                      -г-н Георги Антов постави въпроса за Завод „Миджур” и намиращите се 
там по данни на пресата 190 х.бр. мини.
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                       Отговори г-н Ваньо Костин - ръководството на общината е загрижено и
разбира  притесненията  на  населението  и  в  тази  връзка  са  написани  писма  до
Министъра  на  отбраната,  Министъра  на  МВР,  Областен  управител  и  народните
представители  от  Видинския  избирателен  район.  /Прочита  писмото/.  Очаква  се
компетентен отговор за действителното състояние на нещата. Смята същото писмо да
бъде изпратено и на Главния прокурор на Република България.

                    Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.40 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
                               / З. Доцинска/                                                              / Б. Станков/ 
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