ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
ПРОТОКОЛ
№ 31
Днес 31.05.2018 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 11 съветника.
На заседанието присъстваха Кметове на Кметства с. Долни Лом, с.
Репляна, с. Търговище, с.Горни Лом, с.Средогрив и Кметски наместник на с.Върбово.
Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински
съвет Чупрене, който откри заседанието и предложи проект на дневен ред.
Предложения за допълнение и изменение на дневния ред няма.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 11 гласа
„ПРОТИВ”
– 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. 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
2. Предложение за сключване на споразумение с Агенцията по геодезия,
картография и кадастър – клон Видин, за извършване на административни услуги по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чупрене
3. Предложение за изменение на ПУП – план за регулация на кв.20 –
б.стопански двор с.Чупрене
4.Предложение за актуализация на Наредбата за определянето и
администрирането на мастните такси и цени на услуги на територията на Община
Чупрене
5. Предложение за приемане на Наредба за хигиенните изисквания при
отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община
Чупрене
6.Предложение за приемане на Програма с предвидени мероприятия и
срокове за намаляването на замърсяването на заустените отпадъчни води и привеждане
на съществуващата канализационна мрежа на с.Чупрене в съответствие с нормативните
изисквания в областта на водите, целите и сроковете, определени в действащия план за
управление на речните басейни в Дунавски район 2016 -2021 г.
7.Предложение за учредяване право на ползване на имот № 284027,
местност „Голички рът”, землище с.Горни Лом, община Чупрене
8.Предложение за продажба на пакет общински имоти с.Търговище
9.Предложение за одобряване ползването на стояща маса дървесина от ОГФ
за 2018 год.
10.Предложение за приемане на цени за подвоз на строителна дървесина,
технологична дървесина и дърва, и ценоразпис минимални цени за 2018 година в
общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене
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11.Предложение за откриване на процедури за добив на дърва за огрев и
определяне на продажна цена за местното население от Община Чупрене
12.Предложение за промяна на структурата на Общинско предприятие
„Общинско лесничейство” – Община Чупрене.
13.Предложение за предоставяне на субсидия за закупуване на джип за
нуждите на ОП „Общинско лесничейство” Община Чупрене
14. Разни
Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 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 гн Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
По внесеното предложение няма дебати.
Председателят на комисията по
законност, обществен ред,
административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ 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 № 345
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 ал.2 от Закона
за устройството на територията, Общинският съвет Чупрене:
1.Изменя разпоредбата на чл.12 ал.3 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 следва:
„Чл.12 /3/ Схемите на местата за разполагане на временни преместваеми
съоръжения се одобряват от главния архитект на общината.”
2. Отменя ал.4 от чл.12 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, като нецелесъобразна.
МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене изменя разпоредбата на чл.12 ал.3 и
отменя разпоредбата на чл.12 ал.4 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, поради нецелесъобразност.
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Т.2 от дневния ред: . Предложение за сключване на споразумение с
Агенцията по геодезия, картография и кадастър – клон Видин, за извършване на
административни услуги по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Г-н Костин подробно разясни начина за извършване на административните
услуги на гражданите по кадастралната карта и кадастралните регистри. Ако не се
подпише споразумение с АГКК за извършване на услуги от служители на общината,
желаещите да получат скица от имотите си трябва да пътуват до гр.Видин.
Питане по предложението направи г-жа Мария Тодорова, която се
интересува кой от служителите ще извършва този вид услуга.
Отговори г-н Костин, който заяви, че двама служители от общината ще
получат достъп до системата за издаване на скици и др. по кадастралната карта и
регистри.
Няма други питания.
Председателят на комисията по
законност, обществен ред,
административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ 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 № 346
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.55 ал.6 и чл.55
ал.8 и 9 от ЗКИР, Общинския съвет упълномощава кмета на Община Чупрене да
сключи споразумение с АГКК за извършване на административни услуги на
гражданите и организациите от с.Чупрене по новата кадастрална карта и кадастрални
регистри на селото.

Т.3 от дневния ред: Предложение за
изменение на ПУП – план за
регулация на кв.20 – б.стопански двор с.Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет
на Община Чупрене
Няма питане по предложението
Председателят на комисията по
законност, обществен ред,
административно обслужване, ТСУ и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ г-н Иван Луков
прочете становище с предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 347
На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от
ЗУТ, Общинският съвет Чупрене допуска изменение на ПУП – план за регулация на
кв.20 с.Чупрене, с цел урегулиране на поземлените имоти.
МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене допуска изменението на ПУП – план
за регулация на кв.20 с.Чупрене, във връзка с постъпило заявление вх.№ 981/
16.05.2018 год. от Ивайло Милчев Иванов – гл. специалист ТСУ в Община Чупрене и
съгласно изискванията на чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ, с цел урегулиране на поземлените
имоти.

Т.4 от дневния ред: Предложение за актуализация на Наредбата за
определянето и администрирането на мастните такси и цени на услуги на територията
на Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин запозна общинските съветници с предложението, като каза, че
изменението на таксите за издаване на скици е в следствие на влязлата в сила
кадастрална карта на с.Чупрене и предстоящото такова за другите населени места от
общината до края на годината, като за извършване на административните услуги се
съберат такси, съгласно Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ,
раздел VI -Такси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър.
Няма питане по предложението.
Председателят 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
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 348
На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за
местни данъци и такси, Общинският съвет приема изменение на чл.41, т.т.1, 2 и 3,
както следва:
1.За издаване на скици на недвижим имот:
- срок на изпълнение 7 дни – 20 лв.
- срок на изпълнение до 24 часа – 25 лв.
2. За издаване на скици на недвижим имот с указан начин на застрояване:
- срок на изпълнение 14 дни – 30 лв.
- срок на изпълнение до 7 дни – 40 лв.
3.За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5 лв.
МОТИВИ: Общинският съвет приема изменението на чл.41 т.т.1, 2 и 3 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Чупрене, във връзка с влязъл в сила нов кадастрален план на
с.Чупрене, който се обслужва от Агенцията по кадастъра, клон Видин и за извършване
на административните услуги се съберат такси съгласно Тарифа №14 за таксите, които
се събират в системата на МРРБ, раздел VI -Такси за предоставяне на услуги по Закона
за кадастъра и имотния регистър.

Т.5 от дневния ред: Предложение за приемане на Наредба за хигиенните
изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на
територията на Община Чупрене – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
Г-н Костин направи разяснение, във връзка с необходимостта от приемане
на тази Наредба, което е вследствие промяна в Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
Отношение по въпроса взе г-жа Велислава Вълчинова, която заяви, че ще
гласува ЗА приемане на наредбата, но собствениците на ферми и стада, отглеждани за
лични нужди, трябва да помислят как ще подходят със същите в регулация, тъй като
следва да се спазва Закона.
Г-жа Мария Тодорова сподели за неподдържана добра хигиена в една от
фермите в Чупрене и начина по който се изхвърля оборската тор.
Няма други питания.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост,
екология, евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете
становището с предложение за решение.
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Гласували 11 съветника:
„ЗА”
– 10 гласа
„ПРОТИВ”
–
0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас – Георги Емилов Антов
Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.133 ал.1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общинският съвет Чупрене приема
Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и
лични нужди на територията на Община Чупрене.
МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене приема Наредба за хигиенните
изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на
територията на Община Чупрене в съответствие изискванията на чл.133 ал.1 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност.

Т.6 от дневния ред: Предложение за приемане на Програма с предвидени
мероприятия и срокове за намаляването на замърсяването на заустените отпадъчни
води и привеждане на съществуващата канализационна мрежа на с.Чупрене в
съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, целите и сроковете,
определени в действащия план за управление на речните басейни в Дунавски район
2016 -2021 г. – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин запозна присъстващите с необходимостта от Програмата, като
поясни, че общината ще кандидатства пред ПУДООС за финансиране закупуване на
необходимото съоръжение, което е на стойност около 120 – 150 хил.лв., с които
средства общината не разполага.
Няма питане по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището 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 № 350
На основание чл.21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.7, т.8 от Наредба
№2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във
водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови
източници на замърсяванея, Общинският съвет приема Програма с предвидени
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мероприятия и срокове за намаляване на замърсяването на заустените отпадъчни води и
привеждане на съществуващата канализационна мрежа на с.Чупрене в съответствие с
нормативните изисквания в областта на водите, целите и сроковете, определени в
действащия план за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 -2021 г.

Т.7 от дневния ред: Предложение за учредяване право на ползване на имот
№ 284027, местност „Голички рът”, землище с.Горни Лом, община Чупрене – вносител
г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин направи разяснение по предложението, като каза, че завод
„Миджур”, за да ползва вода от ВЕЦ на „Руно Казанлък” следва да получи право на
ползване на имота, тъй като канала минава през същия.
Г-жа Велислава Вълчинова се интересува почва ли работа завода.
Отговори на питането г-н Костин, който заяви, че същия върви по процедура
и се очаква това да стане поне след две години.
Няма друго питане.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 351
На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39 от Закона за
общинската собственост, Общинският съвет разрешава учредяване право на ползване
на ПИ № 284027 – пасище, мера, местност „Голички рът”, землище с.Горни Лом,
община Чупрене на „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН” ЕООД, за срок от
10 години, за сумата от 446.88 лв., съгласно Решение № 317, взето с Протокол № 28 от
27.02.2018 год. на заседание на Общински съвет Чупрене.
МОТИВИ: Във връзка с постъпила молба Вх.№ 598/ 13.03.2018 год. от г-н
Иво Найденов Иванов – управител на „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН”
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ЕООД, с. Горни Лом, Общинският съвет Чупрене съвет разрешава учредяване право
на ползване на ПИ № 284027 – пасище, мера, местност „Голички рът”, землище с.Горни
Лом, община Чупрене на „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН” ЕООД, за
срок от 10 години, поради това, че същия черпи вода за нуждите на завод „Миджур” от
водосборен канал, собственост на „РУНО – КАЗАНЛЪК”, като мястото на
водовземането се намира в имот № 284027 – местност „Голички рът”, землище с.Горни
Лом.

Т.8 от дневния ред: Предложение за продажба на пакет общински имоти
с.Търговище – вносител г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене
Г-н Костин направи разяснение, че продажбата на тези имоти е породена от
постъпило в общината инвестиционно намерение за строеж на фабрика за пелети.
Г-жа Мая Йолкичова се интересува дали ще се замърсява околната среда
след строежа на фабриката.
Отговори г-н Костин, който каза, че фабриката за пелети няма да замърсява
околната среда, тъй като дървесината се смила и се пресова, а не се гори.
Няма друго питане по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 11 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Велислава Миленова Вълчинова
Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”.

РЕШЕНИЕ № 352
На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет разрешава откриване на процедура за продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на частна общинска собственост:
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ПИ № 000155 /сто петдесет и пет/ представляващ – Др. селищна тер., в
землището на село Търговище, с площ на имота от 16.412 дка. /шестнадесет декара
четиристотин и дванадесет кв. м. /, актуван с АОС 1128, с начална тръжна цена 37
750.00 лв.
УПИ I /едно/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 4060 /четири хиляди и
шестдесет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-празен, незастроен, актуван с
АОС 1147, с начална тръжна цена 16 650.00 лв.
УПИ II /две/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 2400 /две хиляди и четиристотин/
кв.м., по регулационния план на с. Търговище-празен, незастроен, актуван с АОС 1148,
с начална тръжна цена 9 850.00 лв.
УПИ III /три/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 6170 /шест хиляди сто и
седемдесет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-празен, незастроен, актуван
с АОС 1149, с начална тръжна цена 25 300.00 лв.
УПИ IV /четири/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 1810 /хиляда осемстотин и
десет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-празен, незастроен, актуван с АОС
1150, с начална тръжна цена 7 430.00 лв.
УПИ V /пет/, кв. 5 /пет/, с площ на имота от 1700 /хиляда и седемстотин/ кв.м.,
по регулационния план на с. Търговище-празен, незастроен, актуван с АОС 1151, с
начална тръжна цена 6 970.00 лв.
УПИ XII /дванадесет/, кв. 6 /шест/, с площ на имота от 2630 /две хиляди
шестстотин и тридесет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-празен,
незастроен, актуван с АОС 1152, с начална тръжна цена 10 800.00 лв.
УПИ XIII /тринадесет/, кв. 6 /шест/, с площ на имота от 2190 /две хиляди сто и
деветдесет/ кв.м., по регулационния план на с. Търговище-празен, незастроен, актуван с
АОС 1153, с начална тръжна цена 8 980.00 лв.
Обща начална тръжна цена 123 730.00 лв.
Възлага на кмета на Община Чупрене да проведе публичен търг при условията
и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.
Г-н Илиян Тонин и г-н Георги Антов по собствено желание не участват в
гласуването и разискванията по т. т.9, 10, 11, 12 и 13 от дневния ред, поради конфликт
на интереси – работа в горски структури на територията на общината.
Т.9 от дневния ред: Предложение за одобряване ползването на стояща
маса дървесина от ОГФ за 2018 год. – вносител г-н Димитър Христозов – Директор на
ОП „Общинско лесничейство” – Община Чупрене
Няма питане по предложението.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
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Георги Емилов Антов
Георги Любенов Георгиев
Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин
Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов

„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
„ЗА”
„ЗА”
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Предложението се приема с 8 гласа „ЗА”
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” .

РЕШЕНИЕ № 353
1.На основание чл21. ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 111 от Закона за
горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на на дейности
горски територии –държавна и общинска собственост и за ползване на дървесни и
недървесни горки продукти предлагам Общинският съвет да одобри ползването в
отдели82“е,о“|;83“б“;84“с,р“;85“г“;178“о“;180“о,а,ч,е4“;210“с“;212“б“;215“д1“;222“ю“;
223“з“;236“г“;245“м“; 60“у,х,ч“ в размер на 3250 м3 стояща маса дървесина за 2018
год.
2. Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство” – Община
Чупрене изпълнението на настоящото решение.
Т.10 от дневния ред: Предложение за приемане на цени за подвоз на
строителна дървесина, технологична дървесина и дърва, и ценоразпис минимални цени
за 2018 година в общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене
– вносител г-н Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско лесничейство” –
Община Чупрене
Г-н Христозов – директор на ОП „Общинско лесничейство” Община
Чупрене направи разяснение, че предложените цени са за промишлени нужди.
Няма питане по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение .
Гласували 9 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
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
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Иван Антов Луков
Илиян Георгиев Тонин

„ЗА”
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Людмила Николова Борисова
Мария Цецкова Тодорова
Мая Иванова Йолкичова
Цветан Ангелов Николов
Предложението се приема с 8 гласа „ЗА”
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

РЕШЕНИЕ № 354
І. 1.На основание чл21. ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.16 ал.2 т.1 от Наредбата за
управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския горски фонд и във
връзка с чл.2, т.2, чл12, ал.1 и чл.15, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на на дейности горски територии –държавна и общинска собственост и за
ползване на дървесни и недървесни горки продукти предлагам цени за подвоз на строителна
дървесина, технологична дървесина и дърва и товарене с кран в Община Чупрене.
Мярка
Вид дървесина
Подвоз, товарене
Цена без ДДС
и разстоварване
Пл.куб.м. Строителна дървесина
разстояние
лв/1куб.м.
До 3 км
13
От 3 до 6 км
14
От 6 до 10 км
15
Над 10 км
16
разстояние
лв./1куб.м
Пр.куб. м Техн. дървесина и дърва
с
дължина 1 лин. м.
До3 км
7
От 3 до 5 км
8
От 5 до 10 км
9
От 10 до 15 км
10
От 15 до 20 км
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2. Товарене с кран „Шипка” на строителна дървесина – 3.50 лв./м3 без ДДС.
ІІ. 1. На основание чл.21 ал1 т.8 от ЗМСМА, чл.71, ал.5т.3 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Общинският съвет да одобри ценоразпис минимални цени за 2018 година в общинско
предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене
№
1.
2.
3.
4.
5.

СОРТИМЕНТ И ДЪРВЕСЕН ВИД
Трупи за бичене над 30 см смърч,ела
Трупи за бичене над 30 см б.бор,зел.дуглазка
Трупи за бичене над 30 см ч.бор
Трупи за бичене 18-29 см смърч
Трупи за бичене 18 – 29 см б.бор,зел.дуглазка

Ед.цена вр.склад
лв/м3 без ДДС
100
90
85
90
85

Ед.цена на корен
лв/м3 без ДДС
70
60
55
60
55
11

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Трупи за бичене 18 – 29 см ч.бор
Трупи за бичене 14 – 17 см смърч
Трупи за бичене 15 – 17 см б.бор,зел.дуглазка
Трупи за бичене 14-17 см ч.бор
Обли греди иглолистни
Ритловици
ОЗМ – б.бор
ОЗМ – ч.бор
ОЗМ - смърч,ела
Иглолистна технологична дървесина
Дърва иглолистни
Трупи за шперплат бук
Трупи за фурнир бук
Трупи за фурнир дъб
Трупи за бичене над 30 см бук
Трупи за бичене над 30 см дъб
Трупи за бичене над 30 см ясен,явор,шестил
Трупи за бичене 18 – 29 см бук
Трупи за бичене 18 – 29 см дъб
Трупи за бичене ясен,явор,шестил
Трупи за бичене над 30 см липа,трепетлика
Трупи за бичене над 30 см, дива череша
Трупи за бичене 18-29 см,дива череша
Трупи за бичене 18 – 29 см липа,трепетлика
Технологична дървесина от меки широколистни
Широколистни минни подпори
Широколистна технологична дървесина
Дърва от твърди широколистни
Дърва от меки широколистни
ОЗП бук
ОЗП дъб

80
75
75
70
65
55
60
55
70
45
45
165
185
205
95
125
135
85
95
105
70
135
105
65
45
70
60
60
45
70
75

50
45
45
40
35
25
30
25
35
20
20
130
150
170
60
90
100
50
60
70
35
100
70
30
20
40
32
32
20
35
40

2. На основание чл. 71, ал 6 т. 1 във връзка с чл. 66 ал. 2 т. 3 и член 71 ал 1 т. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти Общинският съвет да разреши на Общинско предприятие ”Общинско
Лесничейство”- Община Чупрене да продава по ценоразпис добитата дървесина от собствени
работници през 2018 година.
ІІІ. Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство” – Община Чупрене
изпълнението на настоящото решение.

Т.11 от дневния ред: Предложение за откриване на процедури за добив на
дърва за огрев и определяне на продажна цена за местното население от Община
Чупрене – вносител г-н Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско
лесничейство” – Община Чупрене .
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Г-н Христозов – директор на ОП „Общинско лесничейство Община
Чупрене изрази мнение, че добива на дърва 15 лв.м3 е нисък и не покрива разходите и
предложи той да стане 18 лв. без ДДС а продажбата на дърва от 25 лв. да стане 28 лв.за
м3 с ДДС.
Общинските съветници изразиха съгласие с това предложение, поради което
е различието между внесеното предложение, становището на комисията и взетото
решение.
Няма дебати по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 355
І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1 от
ЗГ Общинския Съвет определя продажна цена 28 лв. за пр. м3 с ДДС за
задоволяването на нуждите на населението на Община Чупрене.
ІІ. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 , ал.1, т.1 от
ЗГ Общинския Съвет определя провеждане на процедури за добив на дърва за огрев от
за населението на Община Чупрене с начална цена за добив 18 лв. без ДДС, които ще
се добиват от общински горски фонд.
ІІІ.Процедурата по организирането и провеждането на публичния търг с
явно наддаване да се проведе по условията и правилата в ЗГ .
ІV. Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство” Община
Чупрене изпълнение на настоящото решение.
Т.12 от дневния ред: Предложение за промяна на структурата на
Общинско предприятие „Общинско лесничейство” – Община Чупрене – вносител г-н
Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско лесничейство” – Община Чупрене
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Няма питане по предложението.
Членът на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове г-жа Мария Цецкова Тодорова прочете становището с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 356
1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 ал.1 от
НКОГТ и чл. 187 ал.2; чл.188 ал.1 т.3 и чл.190 ал.1 от ЗГ Общинският съвет одобрява
промяната
на
структурата
на
Общинско
предприятие
„ОБЩИНСКО
ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – Община Чупрене с численост - 13,5 бр., както следва:
1. Директор - 1бр.
2. Счетоводител – 1 бр.
3. Старши лесничей – 2 бр.
4. Горски надзирател – 2,5 бр.
5. Багерист – 1 бр.
6. Тракторист -2 бр.
7. Моторист бензиномоторен трион – 3 бр.
8. Секач – 1 бр.
2. Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство” – Община Чупрене
изпълнението на настоящото решение.

Т.13 от дневния ред: Предложение за предоставяне на субсидия за
закупуване на джип за нуждите на ОП „Общинско лесничейство” Община Чупрене –
вносител г-н Димитър Христозов – Директор на ОП „Общинско лесничейство” –
Община Чупрене
Няма питане по предложението.
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Председателят на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси,
данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището
с
предложение за решение.
Гласували 9 съветника:
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”,
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Анжело Цветанов Добричов
„ЗА”
Богомил Данчов Станков
„ЗА”
Велислава Миленова Вълчинова
„ЗА”
Георги Емилов Антов
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
Георги Любенов Георгиев
„ЗА”
Иван Антов Луков
„ЗА”
Илиян Георгиев Тонин
„НЕ УЧАСТВА В
ГЛАСУВАНЕТО”
Людмила Николова Борисова
„ЗА”
Мария Цецкова Тодорова
„ЗА”
Мая Иванова Йолкичова
„ЗА”
Цветан Ангелов Николов
„ЗА”
Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”.
РЕШЕНИЕ № 357
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общинският съвет разрешава
предоставяне на субсидия на ОП „Общинско лесничейство” Община Чупрене в размер
на 5 650 лв. за закупуване на джип за нуждите на предприятието.
МОТИВИ: Общинският съвет взема решение за предоставяне на субсидия
за закупуване на джип за нуждите на ОП „Общинско лесничейство” Община Чупрене,
изхождайки от отдалечеността на общинската гора от населените места и
необходимостта от развитие на дейностите на новосъздаденото предприятие.
Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство” – Чупрене
изпълнението на настоящото решение.
Т.14 от дневния ред: Разни:
Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене информира за:
- закупен опесъчител за зимното поддържане;
- предстоящите Торлашки събор и Рок фестивал;
-постигнатото за опазването на хигиената и обществения ред през
магазините в Чупрене;
-необходимост от закупуване на охранителни камери.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК :
/Здр. Доцинска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков /
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