
 ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 512

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  43 от  30.05. 2019 ГОДИНА

                   ОТНОСНО:   Предложение за създаване на дейност „Други дейности по
селски и горско стопанство, лов и риболов” по бюджета на община Чупрене

                    І. На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.181 ал.1 т.1а
и ал.2 от Закона за горите, Общинският съвет Чупрене дава съгласие за създаване на
структурно звено по бюджета на Община Чупрене „Други дейности по селско и горско
стопанство,  лов  и  риболов”,  считано  от  01.06.2019  год.,  с  предмет  на  дейност
управление и стопанисване на общинските гори, като:

                     1.Определя численост на персонала в дейност „Други дейности по селско и
горско стопанство, лов и риболов” – 3 бр., от които:
                      2 бр. – гл.спец. лесничей и селско стопанство;
                      1 бр. – мл.специалист 
                      и
                      лице с  висше лесовъдско образование,  притежаващо лиценз за
упражняване на лесовъдска практика – по несписъчен състав;

                      2.Приетия с Решение № 455/31.01.2019 год. бюджет на ОП „Общинско
лесничейство” –  Община Чупрене да  стане неразделна част  от бюджета  на  община
Чупрене.

                      3.Да се извърши прехвърляне на всички активи и пасиви от ОП „Общинско
лесничейство” към Община Чупрене, като за целта се  състави протокол.
                  

                     МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за  създаване на бюджетна
дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” към Община
Чупрене, с цел управление и стопанисване на общинските гори.

 

                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение .
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                   Гласували 11 съветника:
 

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

Анжело Цветанов Добричов                   „ЗА”
Ася Николаева Петрова „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”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :
                                                                                                / Б.СТАНКОВ /
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