
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
  

ПРОТОКОЛ
№ 43

                    Днес 30.05.2019 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене. 
                     В заседанието взеха участие 11 общински съветника, включително и
обявения  от  ОИК Чупрене  нов  общински  съветник  от  ПП  ГЕРБ  –  Ася  Николаева
Петрова.
                     На заседанието присъстваха изпълняващия длъжността „Кмет” на община
Чупрене г-н Асен Джунински и кметове на Кметства с.Горни Лом, с. Долни Лом, с.
Репляна,  с.Средогрив, Кметски  наместник  на  с.Върбово,  служители  от  общинската
администрация.  
                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи проект на дневен ред.
                     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.Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от нов общински
съветник, избран с листата на ПП ГЕРБ
                   2.Предложение за избор на член за попълване на Комисията по земеделие и 
гори, общинска собственост, екология и евроинтеграция   
                   3.Предложение за  актуализация на Наредбата за управление на общинските
горски територии в Община Чупрене
                   4.Предложение за отмяна на Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на Община Чупрене
                   5.Предложение за изработване на ПУП с идентификационен номер
73612.48.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Търговище, община
Чупрене  
                   6.Предложение за избор на представител от Общински съвет Чупрене за
Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света
Петка" АД град Видин на 17.06.2019 год.                           
                   7.Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи
за 2019 год.
                   8.Предложение за приемане на Отчета за изпълнение  на бюджета и  на
средствата от Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на общинският дълг за
2018 год. на Община Чупрене 
                   9.Предложение по изпълнение на бюджета – несъбираеми такси от ДСП
Чупрене
                   10.Предложение за създаване на дейност „Други дейности по селски и
горско стопанство, лов и риболов” по бюджета на община Чупрене
                   11.Разни
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Р Е Ш Е Н И Я:

                    Т.1 от дневния ред: Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от
нов общински съветник, избран с листата на ПП ГЕРБ
                    Г-н Станков – Председател на Общински съвет Чупрене, обяви пред
общинските съветници, че съгласно Решение № 135 от 25.04.2019 год. на Общинска
избирателна комисия Чупрене за общински съветник от ПП ГЕРБ е обявена г-жа Ася
Николаева Петрова, на мястото на Мария Цецкова Тодорова, с предсрочно прекратени
пълномощия.
                     Г-жа Ася Николаева Петрова положи клетва и подписа клетвен лист.

                    Т.2 от дневния ред: Предложение за избор на член за попълване на
Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология и евроинтеграция –
вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене
                     Г-н Станков направи предложение за избор на член за попълване на
Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология и евроинтеграция.
                     Няма дебати по предложението.
                     Председателят  на  комисията  по   законност,  обществен  ред,
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ 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”.

                    РЕШЕНИЕ № 504
                    На основание чл.21 ал.1 т.1 и чл.48 от ЗМСМА Общинския съвет избира за
член на Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция
и еврофондове  Ася Николаева Петрова.

                    Т.3 от дневния ред: Предложение за  актуализация на Наредбата за
управление  на  общинските  горски  територии  в  Община  Чупрене  –  вносител  г-н
Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене
                    Мнение по актуализацията на Наредбата за управление на общинските
горски територии в Община Чупрене изказа г-н Георги Антов, който заяви, че отмяната
на разпоредбите на някои членове, създава неяснота при прилагането и.
                      Отговори г-н Станков, като каза, че нещата ще се коригират с приемане на
нова Наредба, тъй като при сега действащата не са спазени някои процесуални правила
при нейното приемане.
                      Няма друго питане.
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                     Председателят  на  комисията  по   законност,  обществен  ред,
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ 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”.

                    РЕШЕНИЕ № 505
                   1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет отменя
разпоредбите на чл.17 ал.1 т.2, чл.28 ал.2, чл.41 ал.1, 2 и 3, чл.42 ал.3 т.1 и чл.46 ал.1 т.1,
т.4  и  т.5  от  Наредбата  за  управление  на  общинските  горски  територии  в  Община
Чупренe,  като  незаконосъобразни,  поради  наличие  на  несъответствие  с  нормативни
актове от по-висока степен.
                    МОТИВИ:   Отмяната на разпоредбите на   чл.17 ал.1 т.2, чл.28 ал.2, чл.41
ал.1,  2  и  3,  чл.42  ал.3  т.1  и чл.46 ал.1  т.1,  т.4  и т.5  от Наредбата  за  управление на
общинските горски територии в Община Чупренe, е поради противоречие с нормативни
актове от по-висока степен. 

                    2. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 181 ал.6 от Закона за
горите,  Общинският  съвет  Чупрене  приема  Мотиви  за  приемане  на  Наредбата  за
управление на общинските горски територии в Община Чупренe:

           МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ЧУПРЕНE

             1.Причините, които налагат приемането
             Законът за горите регламентира правилата за управление на горските територии
–  общинска  собственост.   В  изпълнение  на  чл.  181,  ал.  6  от  цитирания  закон   е
необходимо да се приеме Наредбата за управление на общинските горски територии в
Община Чупренe.
              Проектът  на  Наредбата  е  основан  на  принципите  за  устойчиво,
природосъобразно  и  многофункционално  управление  и  стопанисване  на  горските
територии, собственост на община Чупрене. 
              Проектът на Наредбата за управление на общинските горски територии в
Община Чупренe  е съобразен с регламентите и изискванията на новата нормативна
уредба.  Уредени са  собствеността,  правомощията,  задълженията  и  отговорността  на
Общината, свързани с управлението на горските територии, опазването, стопанисването
и ползването на общинските горски територии с цел тяхното оптимално развитие.     
              Разписан е редът за разпореждането с горските територии, собственост на
Общината  и  управлението  им,  с  цел  устойчивото  и  природосъобразно  управление,
редът,  условията  и  начините  за  възлагане  изпълнението  на  дейности  в  горските
територии на Общината, редът и условията за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти., редът и условията за провеждането на сечи в горските територии –
общинска собственост. Регламентира се защитата на горските територии, обхващаща
мерки  за  превенция  и  борба  с  болести,  вредители,  пожари  и  други  въздействия.
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Регламентирани  са  правилата  за  достъпа  до  горските  територии  –  общинска
собственост  и  строителството  в  тях,  редът  за  опазване  на  горските  територии  –
общинска собственост. 
               С приемането на Наредбата се създава възможност за регламентация на
принципите  на  управлението  на  горските  територии  –  общинска  собственост  и
организация на управлението и контрола на дейностите в тях. 
                2.Целите, които се поставят:
                -постигане на яснота, публичност и обективност при управление на горските-
територии собственост на община Чупрене; 
                -организацията по оперативното управление и контрола на дейностите в
горските територии; 
               -законосъобразно провеждане на процедурите по управление и разпореждане с
общинската собственост.  
               3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба 
                За прилагането на текстовете от наредбата, не са необходими допълнителни
финансови средства на Община Чупрене.
 
               4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива
                  С тази Наредба се цели устойчиво стопанисване на общинските горски
територии, поддържане и подобряване състоянието им, опазването и не на последно
място увеличаване на производството на дървесина и недървесни горски продукти, чрез
природосъобразно стопанисване.             
               Прилагането на Наредбата ще доведе до увеличаване неданъчните приходи на
общината.  Анализа  показва,  че  разходите  за  дейности по управлението,  ще  бъдат в
размер по-малък от очакваните приходи
               5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
              Предлаганият проект на Наредбата за управление на общинските горски
територии в Община Чупренe е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни
разпоредби на Закона за горите, поради което проектът на Наредбата е разработен в
съответствие с правото на Европейския съюз. 

                    Т.4 от дневния ред:  Предложение за отмяна на Наредбата за изграждане и
опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Чупрене  –  вносител  г-н
Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене
                    Г-н Станков разясни на общинските съветници, че отмяната на Наредбата за
изграждане  и  опазване  на  зелената  система  на  територията  на  Община  Чупрене  е
наложителна поради неспазени процесуални правила при нейното приемане.
                     Няма питане по предложението. 

                     Председателят  на  комисията  по   законност,  обществен  ред,
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков
прочете становище с предложение за решение.

                     Гласували  11 съветника:
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                    „ЗА”                            – 11 гласа
                    „ПРОТИВ”                 –   0 гласа
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”   –  0 гласа

                    Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

                    РЕШЕНИЕ № 506
                    На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене отменя
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община
Чупрене  поради  неспазени  изискванията,  регламентирани  с  нормите  на  Закона  за
нормативните актове.
 
                    МОТИВИ: Общински съвет Чупрене счита за целесъобразно да  отмени Наредбата
за  изграждане  и  опазване  на  зелената  система на  територията  на  Община  Чупрене,
поради  неспазени  процесуални  правила,  съгласно  изискванията  на  Закона  за
нормативните актове.

                    Т.5  от  дневния  ред: Предложение  за  изработване  на  ПУП  с
идентификационен  номер  73612.48.155  по  кадастралната  карта  и  кадастралните
регистри  на  с.Търговище,  община  Чупрене  –  вносител  г-н  Асен  Джунински  –
изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене
                   Г-н Джунински направи разяснение по внесеното предложение, свързано с
изработването на ПУП с идентификационен номер 73612.48.155 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с.Търговище, като каза, че намерението на собствениците
е изграждане на цех за пелети.
                     Няма питане по предложението. 
                     Председателят  на  комисията  по   законност,  обществен  ред,
административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков
прочете становище с предложение за решение.

                     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
”

5



Илиян Георгиев Тонин                            „ЗА
”

Людмила Николова Борисова                 „ЗА
”

Мая Иванова Йолкичова „ЗА
”

Цветан Ангелов Николов „ЗА
”

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

                    РЕШЕНИЕ № 507
              На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, и чл.16, във връзка с чл.124а, ал.1

от  ЗУТ,  Общинският  съвет  Чупрене  допуска  изработването  на  ПУП  на  ПИ  с
идентификационен  номер  73612.48.155  по  кадастралната  карта  и  кадастралните
регистри  на  село  Търговище,  община  Чупрене,  с  цел  урегулиране  и  промяна
предназначението  му  от   територия  земеделска  в  територия   „предимно
производствена” и отреждане за „ Цех за производство на дървесни пелети“.

              МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска изработването на ПУП на
ПИ с идентификационен номер 73612.48.155 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Търговище, община Чупрене, във връзка с постъпило заявление вх.№
710  /  30.  04.  2019  г. от   УУД Инвест  ЕООД,  ЕИК 201430341,  с  адрес:  гр.  София,
бул.България  №  81Б,  представлявано  от  Георги  Василев  Георгиев,  съгласно
пълномощно от 04.07.2017, и съгласно изискванията на чл.16, във връзка с чл.124а, ал.1
от ЗУТ.

  

                    Т.6 от дневния ред:  Предложение за избор на представител от Общински
съвет  Чупрене  за  Общо  събрание  на  акционерите  на  Многопрофилна  болница  за
активно  лечение  „Света  Петка"  АД град  Видин на  17.06.2019  год.  –  вносител  г-н
Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене
                     Г-н Станков обясни на общинските съветници, че както останалите общини
от  областта,  така  и  община  Чупрене  е  акционер  в  Търговско  дружество  МБАЛ
гр.Видин, но медицинското обслужването не е на ниво, поради което населението ни
използва такова в градовете Монтана и Лом.
                     Няма питане по предложението.
                     Председателят на Комисията по здравеопазване и социални дейности,
образование,  култура,  спорт,  туризъм и  вероизповедание  г-жа  Людмила  Борисова
прочете становище с предложение за решение.

                     Гласували 11 съветника:

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

Анжело Цветанов Добричов                   „ЗА
”

Ася Николаева Петрова „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

”
Мая Иванова Йолкичова „ЗА

”
Цветан Ангелов Николов „ЗА

”

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

                    РЕШЕНИЕ № 508
                    На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.223 от ТЗ Общинският
съвет Чупрене избира за представител на Община Чупрене в Общото събрание на акционерите
на МБАЛ „Света Петка" АД град Видин, БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ – Председател на
Общински съвет, като по предложения дневен ред да гласува, защитавайки правата и интересите
на акционера Община Чупрене.
 
МОТИВИ: Общински  съвет  Чупрене  счита  за  целесъобразно  да  избере  свой
представител,  к о й т о  да участва и представлява общината в Общото събрание на
акционерите на дружеството.

                    Т.7 от дневния ред: Предложение за актуализация на поименния списък за
капиталови  разходи  за  2019  год.  –  вносител  г-н  Асен  Джунински  –   изпълняващ
длъжността „кмет” на община Чупрене
                     Г-н Джунински направи подробна разяснение по актуализацията на
поименния списък за капиталови разходи за 2019 год., сподели за необходимостта от
закупуване на трактор за почистването на общинските пътища и др. дейности, свързани
с  благоустройството  в  общината,  като  предложи  при  следваща  актуализация  на
капиталовите  разходи,  част  от  предвидените  средства  за  видео  наблюдение  да  се
разходват за ремонт на общинските пътища.
                     Г-н Георги Антов се интересува от предвидения ремонт на сградата на
Здравна служба Горни Лом – подмяна на врати и прозорци.
                      Г-н Иван Луков направи питане за асфалтиране на странична улица в
Горни Лом и поддържа монтирането на видео наблюдение в населените места.
                       Г-н Богомил Станков поясни, че асфалтиране на улици в Горни Лом ще се
прави след изпълнение на проекта за водоснабдяване на населените места по ПРСР,
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вкл.  Горни  Лом.  Монтираните  преди  7-8  години  камери  за  видео  наблюдение  са
технически остарели и не функционират правилно – могат да отразяват само дребни
неща.
                        Няма други питания.
                        Председателя на Комисията по  икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна  политика  и  енергетика  г-жа  Мая  Йолкичова  прочете  становището   с
предложение за решение.

                        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”.
                    
                    РЕШЕНИЕ № 509
                    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 2019 год. на Община Чупрене, съгласно направеното
предложение  и  делегира  права  на  кмета  на  общината  да  извърши  актуализация  по
бюджета в „местните дейности”.

                      Допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

                     МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за актуализиране на поименния
списък  за  капиталови  разходи  за  2019 год.,  поради  възникнали  допълнителни
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неотложни  работи  по  обектите  и  необходимост  от  разкриване  на  нови  обекти  по
поименния списък.

                    Т.8 от дневния ред:  Предложение за приемане на Отчета за изпълнение  на
бюджета  и   на  средствата  от  Европейския  съюз   и  на  Отчета  за  състоянието  на
общинският дълг за 2018 год. на Община Чупрене – вносител г-н Асен Джунински –
изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене
                    Материалите по предложението са раздадени предварително, каза г-н
Джунински, ако има въпроси на тях ще отговори гл.счетоводител на общината.
                     Няма питане.
                     Председателя на Комисията по  икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна  политика  и  енергетика  г-жа  Мая  Йолкичова  прочете  становището   с
предложение за решение.

                        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”.
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                    РЕШЕНИЕ № 510
                    І. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140 от Закона за
публичните финанси Общинският съвет:
                   1.Приема Отчета  за  изпълнение на бюджета на Община Чупрене и Отчета
на средствата от Европейския съюз за 2018 год.
                   2.Одобрява разходите за представителни цели за 2018 год. на:
                      - Кмета на Община Чупрене в размер на 4 010 лв.
                      - на Председателя на Общинският съвет в размер на 766 лв.

                   ІІ. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона за
общинския  дълг,  Общинският  съвет  приема  годишния  отчет  за  състоянието  на
общинския дълг за 2018 год.

                    ІІІ. На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.4 от
Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет одобрява командировките:
                    1.На  Кмета на общината за 2018 год. в размер на 167 лв. 
                    2.На Председателя на Общинския съвет за 2018 год. в размер на 333 лв.

                    Т.9 от дневния ред: Предложение по изпълнение на бюджета –
несъбираеми такси от ДСП Чупрене – вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ
длъжността „кмет” на община Чупрене
                     Г-н Джунински представи списъка на дължащите се месечни такси по
партидите на Домашен социален патронаж Чупрене.
                      Няма питане по предложението.
                      Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна  политика  и  енергетика  г-жа  Мая  Йолкичова  прочете  становището   с
предложение за решение.

                        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
”
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Илиян Георгиев Тонин                            „ЗА
”

Людмила Николова Борисова                 „ЗА
”

Мая Иванова Йолкичова „ЗА
”

Цветан Ангелов Николов „ЗА
”

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

                    РЕШЕНИЕ № 511
                    На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА,
Общинският съвет разрешава дължащите се месечни такси по партидите на Домашен
социален патронаж Чупрене, в размер на 240.60 лв. на следните лица:
                   - Валентин Иванов Петров – 92.30 лв. – от с.Протопопинци;
                   - Димитрина Борисова Маркова – 53.12 лв. от с. Средогрив; 
                   - Андрей Цанков Андреев – 44.84 лв. от с. Протопопинци - починал;
                   - Елена Иванова Андрейнска – 50.34 лв. от с. Търговище.
да бъде за сметка на общинския бюджет по съответната дейност на заведението.

                    Т.10 от дневния ред:  Предложение за създаване на дейност „Други
дейности  по  селски  и  горско  стопанство,  лов  и  риболов”  по  бюджета  на  община
Чупрене – вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на община
Чупрене
                    След закриване на Общинското предприятие „Общинско лесничейство” по
бюджета  на  общината  следва  да  се  създаде  дейност,  свързана  с  управлението  на
общинската гора, поясни г-н Джунински.
                     Г-н Богомил Станков каза, че към звеното трябва да има лице с висше
образование и лиценз.
                     Г-н Георги Антов предложи да бъде допълнена т.1 от решението за
създаването на бюджетната дейност  с думите „ и лице с висше лесовъдско образование,
притежаващо лиценз за упражняване на лесовъдска практика - по несписъчен състав”,
поради което е различието между направеното предложение, становището на комисията
и взетото решение.
                      Няма други питания.
                      Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна  политика  и  енергетика  г-жа  Мая  Йолкичова  прочете  становището   с
предложение за решение.

                        Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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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”.
                    РЕШЕНИЕ № 512
                    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.
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                     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.

                       
                    Т.11 от дневния ред: Разни:
                     -г-н Богомил Станков:
                    *запозна общинските съветници с писмото на Специализираната
прокуратура за отстраняване от длъжност Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене.
Поясни,  че  са  проведени разговори с  Областна  управа  гр.Видин,  представители  от
Комисията по местно самоуправление при Народното събрание, адвокати от София,
който  са  категорични,  че  издадената  заповед  на  изпълняващ  длъжността  „кмет”  е
валидна и не са необходими други действия;
                    *говори за подготовката на Торлашкия фолклорен събор;
                    *подчерта, че остават два много важни въпроса за решаване да края на
мандата: снабдяване на населението с дърва за огрев и обезпечаване провеждането на
местните избори на есен.

                     -г-н Асен Джунински:
                     *коментира изпълнението на капиталовите разходи до момента и какво
предстои за напред по тях;
                     *сподели за стопанисването на фитнес залата в Горни Лом;
                       решението на общинските съветници е временно да бъде затворена до
намиране на подходящо лице, което да отговаря за нейното стопанисване;
                      *за извършване на услуги на населението с багера на общината;
                        по предложение на г-н Цветан Николов и г-н Георги Антов –  само срещу
заплащане по Наредбата за местни такси и цени на услуги;
                    *информира за разпределението на ново закупените улични лампи по
населени места;
                     *изказа мнение, във връзка с провеждането на традиционния футболен
турнир в общината;
                      г-н Цветан Николов предложи да се определи регламент за провеждането
на турнира;
                     *говори за снабдяването на населението с дърва за огрев, че не е
игнорирано, а продължава;
                     *сподели за проблеми със събирането на телефонните такси.
                      г-н Цветан Николов предложи на следващото заседание на Общинския
съвет  да  бъде  представен  списък  на  лицата,  незаплатили  таксите  за  ползване  на
телефони.

                     Няма други поставени въпроси.
  

                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа.

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