
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
  

ПРОТОКОЛ
№ 42

                    Днес 25.04.2019 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене. 
                     В заседанието взеха участие 10 общински съветника.  Отсъства Мария
Цецкова Тодорова.
                     На заседанието присъстваха временно изпълняващия длъжността „Кмет”
на община Чупрене г-н Асен Джунински и кметове на Кметства с.Горни Лом, с. Долни
Лом,  с.  Репляна,  с.Търговище, Кметски  наместник  на  с.Върбово,  служители  от
общинската администрация.  
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене, който откри заседанието.
                     Преди да предложи дневния ред на заседанието г-н Станков запозна
присъстващите със създалата се ситуация и невъзможността на общината да извършва
услуги и разплащания без кмет и неговия подпис, и даденото разрешение на г-н Ваньо
Костин – Кмет на Община Чупрене, чрез неговия адвокат, да издаде заповед на г-н
Асен Емилов Джунински – Секретар на  Община Чупрене за  временно изпълняващ
длъжността „Кмет” на Община Чупрене до завръщане на титуляра.
                     Г-н Станков оттегли т.2 от дневния ред „ Предложение за определяне на
временно  изпълняващ  длъжността  „Кмет”  на  Община  Чупрене,  до  завръщане  на
титуляра”, поради горните мотиви и определяне на временно изпълняващ длъжността
„Кмет”.
                     Няма направени предложения за изменение и допълнение на дневния ред.
                     Премина се към гласуване на дневния ред:

                     Гласували  10 съветника:
                    „ЗА”                          –   10 гласа
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа

                    Заседанието протече при следния дневен ред:

                   1.Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги  през  2020  година  в  изпълнение  на  Общинската  стратегия  за  развитие  на
социалните услуги в община Чупрене
                   2.Разни

Р Е Ш Е Н И Я:

                    Т.1 от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен план за развитие
на  социалните  услуги  през  2020  година  в  изпълнение  на  Общинската  стратегия  за
развитие на социалните услуги в община Чупрене – вносител г-н Богомил Станков –
Председател на ОбС Чупрене
                    Г-жа Мая Йолкичова направи питане за липсващия брой численост на
персонала на „Личните асистенти и домашни помощници”, докато на другите дейности
числеността е определена.
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                  На въпроса отговори г-жа Румяна Петрова – главен счетоводител на
общината,  която  каза,  че  поради  промяна  в  ЗСП  числеността  на  персонала  в  тази
„държавна дейност” не може да бъде определена от общината.
                   Няма друго питане по предложението.
                   Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище с
предложение за решение.

                     Гласували  10 съветника:

                    „ЗА”                          –   10 гласа
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

                   РЕШЕНИЕ № 502
                   На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона
за  социално  подпомагане  и  чл.36  б,  ал.4  от Правилника за  прилагане  на  Закона  за
социално подпомагане /ППЗСП/, Общинският съвет Община Чупрене приема  Годишен
план за развитие на социалните услуги през 2020 година в изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене.

                     МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема  Годишен план за развитие
на  социалните  услуги  през  2020 година  в  изпълнение  на  Общинската  стратегия  за
развитие на социалните услуги в община Чупрене, съгласно изискванията на Закона за
социалното подпомагане и Правилника за неговото приложение.

                       Т.2 от дневния ред: Разни:
                   
                       * Г-н Богомил Станков:
                        - запозна общинските съветници и другите присъстващи със ситуацията в
общината  след налагане  мярката  „Задържане  под стража”  на  кмета  на  общината  за
административни  нарушения,  свързани  с  продажба  на  земя  на  свои  близки,  чрез
провеждане на търг. За горното Кмета не е отстранен от длъжност , съгласно решение
на Специализирания съд;
                       -предложи на дискусия съществуването на Общинското предприятие
„Общинско  лесничейство”  –  Община  Чупрене  –  да  бъде  закрито  поради
нерентабилност, опорочаване на практиката за снабдяване на населението с дърва за
огрев, неизпълнение на поставените за решаване задачи и да остане да съществува в
предишния  си  вид,  като  бюджетна  дейност.  Директорът  на  предприятието  напусна
преди десетина дни, същото почти не работи,  а числеността на персонала е голяма,
което води до разходи на бюджетни средства, без да бъдат реализирани приходи, заяви
г-н Станков.
                       Отношение по поставения въпрос за съществуването на ОП „Общинско
лесничейство”  взеха:
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                       -Г-н Цветан Николов – закриването на предприятието трябваше да стане
много по-рано и изказа мнение в дневния ред да бъде включена точка и взето решение
за закриване на предприятието.
                       -Г-н Георги Антов – основната цел и работата на предприятието беше и
снабдяване на населението с дърва за огрев. През 2018 год. създадената добра практика
беше опорочена и част от населението беше снабдено с дърва през зимния период.
                       Г-н Станков предложи на гласуване за включване в дневния ред
предложението  на  г-н  Цветан  Николов  за  закриване  на  Общинското  предприятие
„Общинско лесничейство”.

                     Гласували  10 съветника:

                    „ЗА”                          –   10 гласа
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа

                    Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.

                    В дневния ред на заседанието беше включено „Предложение за решение за
закриване на Общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене  -
вносител г-н Богомил Станков – Председател на Общински съвет Чупрене.
                    Отношение по предложението взе г-н Асен Джунински – ВИД Кмет на
Община Чупрене, който каза, че на персонала следва да бъдат връчени предизвестия за
освобождаване от работа, за да не се прекратява дейността по снабдяване с дърва, но
след като предприятието няма директор, трябва да се реши първо този проблем.
                     По предложение на г-н Богомил Станков решението беше допълнено с
текст  за  делегиране  права  на  Кмета  на  общината  да  извърши  всички  необходими
действия по закриване на  предприятието и връчи предизвестия на служителите, поради
което  е  различието  между  направеното  предложение,  становището  на  комисията  и
решението.
                     Няма други питания.
                     Г-жа Людмила Борисова от Комисията по здравеопазване и социални
дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище с
предложение за решение с направените допълнения.
                     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 „ОТСЪСТВ

А”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА”
Цветан Ангелов Николов „ЗА”
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                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”.
                     РЕШЕНИЕ № 503
                     І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 ал.2 от ЗОС
Общинският съвет дава съгласие за закриване на Общинско предприятие „ОБЩИНСКО
ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – Община Чупрене,  считано от 01.06.2019 год.
                   Поради това, че Общинското предприятие „Общинско лесничейство” няма
директор  –  същия  беше освободен  от  длъжност, след подадена  молба,  Общинският
съвет  Чупрене  делегира  права  на  Кмета  на  Община  Чупрене  да  извърши  всички
необходими действия  по закриване  на  предприятието пред съответните  институции,
вкл. и връчване на предизвестия на служителите му.

                   Допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

                    Мотиви:  Общинският съвет взема решение за закриване на Общинско
предприятие  „Общинско  лесничейство”  –  Община  Чупрене,   поради  неговата
нерентабилност и несправяне с поставените за решаване задачи.

                     *Г-н Станков постави въпроса за провеждането на Турлашкия фолклорен
събор при създалата се ситуация, като запозна общинските съветници с необходимите
финансови средства за провеждането му и предложи дискусия за провеждането му и за
в бъдеще.
                     Отношение взеха:
                     -г-н Георги Антов и г-н Цветан Николов изразиха мнение събора да се
провежда по начина, както е било до сега;
                     -г-жа Велислава Вълчинова изказа мнение за създаване на добра
организация по провеждането на събора, с редуциране на участията в неделя следобед;
                     -г-н Илиян Тонин – събора е и Празник на общината и не бива да се
прекъсва и за в бъдеще;
                     -г-жа Людмила Борисова изказа мнение относно символичните награди,
давани на участниците в събора;
                     -г-н Асен Джунински- ВИД Кмет – за провеждането на традиционния
Торлашки събор са необходими средства, а приходите идат главно от продажбите.При
създалата  се  обстановка  трудно  ще  се  справим,  тъй  като  на  този  етап  никои  от
служителите не желае да участва в комисии по провеждане на търгове, поради факта, че
участниците в предишните търгове са давали показания пред Прокуратурата;
                      -г-жа Румяна Петрова – гл.счетоводител на общината – ще бъде трудно, но
не следва да се прекъсва провеждането на събора. Ще разчитаме и на дарения.
                      След проведената дискусия общинските съветници изразиха единодушно
мнение, че Турлашкия фолклорен събер „Када кум прасе и ти вречу” ще се проведе  в
дните, съгласно Културния календар на Община Чупрене. 

                       *Г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с постъпила жалба
от г-н Митко Филипов Начев от с.Търговище за грубо отношение към него от друг
жител на селото, но жалбата не е от компетенцията на Общинския съвет и е изпратена
до РПУ Белоградчик.                     
                       Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.50 часа.

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