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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С. ЧУПРЕНЕ 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от  Ваньо Костадинов Костин 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 

 

 

ОТНОСНО:  Решение за извършване на превантивни дейности, с цел предотвратяване 

на наводнения - почистване на речните корита в границите на населените места на 

територията на Община Чупрене, почистване на дерета и долове в земеделски земи – 

общинска собственост и начин за ползване на добитата дървесина. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА  СЪВЕТНИЦИ , 

                    

                    Настъпилите резки промени в климатичните условия доведоха до бедствени 

положения на територията на Община Чупрене – наводнения, заледявания и т.н. 

                     Съгласно Закона за водите, постоянната защита от вредното въздействие на 

водите включва и дейности по поддържане проводимостта на речните корита, доловете 

и крайпътните канавки. 

                   В Плана за защита при бедствия на Община Чупрене  е направена оценка на 

риска от наводнения и са упоменати основните мерки за предотвратяване на 

бедствието. 

                   Моля за Вашето решение за извършване на превантивни действия за 

предотвратяване на наводнения на територията на Община Чупрене, чрез почистване 

на речните корита в границите на населените места от общината и почистване на 

дерета, долове и крайпътни канавки. 

  

                   „На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.137 ал.1 т.1, 

чл. 138 ал.4 т.5 от Закона за водите и т.ІІІ.1.2. „Наводнения” от Плана за защита при 

бедствия на Община Чупрене,  Общинският съвет разрешава да се извършва 

почистване на речните корита в населените места на територията на Община Чупрене 

от храсти и друга дървесна растителност,  почистване на дерета и долове в земеделски 

земи – общинска собственост, и крайпътните канавки на общинските пътища, с цел 

поддържане проводимостта на реките, доловете и крайпътните канавки, и 

предотвратяване на бедствия. 

                    Възлага на кмета на общината на основание чл.8 ал.1 от Закона за опазване 

на селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира дейностите по 

почистването на речните корита и дейностите по почистването на деретата и доловете, 

попадащи в земеделски земи – общинска собственост, и дейностите по почистването на 

крайпътните канавки на общинските пътища. 



                     На основание чл. 34 ал.4 от Закона за общинската собственост добитата 

дървесина да бъде дарена на: ОУ Чупрене и ОУ Горни Лом, ЦДГ Чупрене и ЦДГ Горни 

Лом, Защитено жилище за лица с психични разстройства Чупрене, Център за 

настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства Долни Лом, Център за 

настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост Репляна, Център 

за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства Върбово, Домашен 

социален патронаж и обществена трапезария Чупрене, седем пенсионерски клуба на 

територията на общината, Общинската администрация и седемте кметства.”  

 

 

 

 

 

С уважение, 

ВАНЬО КОСТИН       

Кмет на Община Чупрене 

 


