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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 
   

ПРОТОКОЛ 
№ 44 

  
                    Днес 26.06.2019 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 
Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  
                     В заседанието взеха участие 9 общински съветника.Отсъстват по 
уважителни причини - болнични Ася Николаева Петрова и Анжело Цветанов 
Добричов. 
                     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  9 съветника: 
                    „ЗА”                          –   9 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                    Заседанието протече при следния дневен ред: 
                    1. Предложение за приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на Община Чупрене и приемане на Мотиви за 
приемане на  Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията 
на Община Чупрене 
                   2.Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на отпадъците 
на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемането и                      
                   3.Предложение за трансформиране на средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на общината за 
извършване на текущи ремонти на общински пътища и улици за 2019 год. 
                   4.Предложение за приемане на годишен план за ползване на дървесина през 
2019 г.  
                   5. Предложение за одобряване на ползването на стояща маса дървесина от 
ОГФ за 2019 год. 
                   6. Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19005 
землище Горни Лом Община Чупрене 
                   7. Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19004 
землище Горни Лом Община Чупрене 
                   8. Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19007 
землище Горни Лом Община Чупрене 
                   9. Предложение за приемане на цена тарифа на корен от Обект № 19006 
землище Горни Лом Община Чупрене                                         
                   10.Разни 
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Р Е Ш Е Н И Я: 
 
 

                    Т.1 от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредба за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чупрене и 
приемане на Мотиви за приемане на  Наредбата за изграждане и опазване на зелената 
система на територията на Община Чупрене – вносител г-н Богомил Станков – 
Председател на ОбС Чупрене. 
                     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  9 съветника: 
                    „ЗА”                          –   9 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                   Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 
                    РЕШЕНИЕ № 513 
                    На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 ал.10 от Закона за 
устройство на територията, Общинския съвет  приема Наредбата за изграждане и 
опазване на зелената система на територията на Община Чупрене, с Мотиви за 
необходимостта от нейното приемане. 
 
           МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И 
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ЧУПРЕНЕ     
 
             1.Причините, които налагат приемането 
            Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на 
Община Чупрене  е изготвен на основание чл. 62 ал.10 от Закона за устройство на 
територията.   Приемането на проекта на наредба е обусловено от вземането на 
правилни решения по управление на общинските зелени площи и урежда задълженията 
на гражданите и организациите при използване на озеленените площи, декоративната 
дървесна и храстова растителност в тях на територията на Община Чупрене, както и 
изграждането, стопанисването и опазването на зелената система на Община Чупрене, и 
необходимостта от по-висока степен на защита на зелената система, с оглед опазване на 
някои защитени видове. 

Друго основание за предлаганото изменение на Наредба са резултатите от 
извършената проверка по прилагането на подзаконовия акт, и преценката за 
съответствие на наредбата с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за 
изготвяне на нормативни актове.   
          2.Целите, които се поставят  
          Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от 
наредбата с нормите на Закона за  устройство на територията; 

 Регламентиране на условията и реда, по който ще се извършва управлението на 
зелената система на територията на общината – засаждане, преместване, премахване на 
декоративна растителност; 
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Регламентиране взаимоотношенията между институциите, собствениците на 
частни имоти, имащи отношение и отговорност към опазване и развитие на зелената 
система  на територията на Община Чупрене, и останалите жители. 

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 

 Изясняване правата и задълженията на физическите и юридически лица, 
собственици или ползватели на частни имоти, в чиито граници има реализирано 
озеленяване с дълготрайна декоративна растителност и останалите жители на общината 
по отношение на отговорно опазване и развитие на зелената система на Община 
Чупренe 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
 Предлаганият проект на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система 

на територията на Община Чупрене   е с правно основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 
62 ал.10 от Закона за устройство на територията. Проектът на Наредбата е в 
съответствие с разпоредбите на националното и местно законодателство, и не е в 
противоречие с европейското законодателство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
                     Т.2 от дневния ред: Предложение за  приемане на нова Наредба за 
управление на отпадъците на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемането и  
– вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене 

  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  9 съветника: 
                    „ЗА”                          –   9 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                   Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 
                    РЕШЕНИЕ № 514 
                    1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет отменя 
Наредбата за управление на отпадъците, поради противоречие с нормативни актове от 
по-висока степен и неспазени изискванията, регламентирани с нормите на Закона за 
нормативните актове. 
                   МОТИВИ:   Отмяната на Наредбата за управление на отпадъците на 
община Чупрене e поради противоречие с нормативни актове от по-висока степен и 
неспазени изисквания, регламентирани със Закона за нормативните актове. 
 
                    2. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците, община Чупрене приема  нова Наредбата за управление на 
отпадъците на Община Чупрене, с мотиви за  приемане на същата. 
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М О Т И В И 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  
 НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 
           1.Причини, които налагат приемането: 
           Новият Закон за управление на отпадъците (ЗУО), обнародван в Държавен 

вестник, поставя нови задачи пред  общинската администрация, като въвежда редица 
нови задължения в областта на събирането на отпадъци и поетапното постигане на цели 
по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Досега действащата 
„Наредба за условията и реда за извършване на дейностите по управление на 
отпадъците и поддържане чистотата на населените места в община Чупрене“, престава 
да е актуална и е  свалена от сайта на общината. 

         Работна група от общинската администрация подготви настоящия проект  
на наредба по чл. 22 от  новия  ЗУО. 

          В проекта   текстовете  са прецизирани и съобразени с новия Закон за 
управление на отпадъците(ЗУО). 

         Задължението и отговорността за постигане на целите, законодателят 
вменява на кмета на общината. За тази цел, общинската администрация следва да 
извърши преглед на съществуващата система за събиране, рециклиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци, предстоящото въвеждане на регионална 
система за управление на отпадъците и наличната инфраструктура. 
                   2.Целите, които се поставят: 
                  Да се предотврати  или намали  вредното въздействие  на  отпадъците  върху 
човешкото здраве  и  околната  среда,  както и  да  се окаже  по голям  контрол  върху 
дейностите  свързани  с  отпадъците. Целта  на  настоящата  Наредба е  да  се приведе  в 
съответствие  с  действащите  законови  и  подзаконови  изисквания  в областта  на 
отпадъците. 
                   3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата 
наредба. 
                   Наредбата е подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗУО. За 
прилагането на Наредбата по принцип не са необходими допълнителни финансови 
средства. Въвеждането на регионална система, обаче ще бъде съпроводена с някои 
промени в съществуващата техническа инфраструктура, които ще доведат до някои 
допълнителни разходи. 
                   4.Очаквани резултати от прилагането 
                   По-голям контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, 
депонирането и др. дейности свързани с отпадъците. Наредбата е инструмент за 
постигане на дългосрочен план за ефикасно управление на отпадъците и по-чиста 
екологична среда. Плавен преход към регионална система за управление на отпадъците. 
                   5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
                   Предложеният проект  на Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община  Чупрене е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 
Европейската общност, свързани с тази материя, и е подзаконов нормативен акт за 
прилагане на отделни разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 
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Т.3 от дневния ред: Предложение за трансформиране на средства от 
целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи 
на общината за извършване на текущи ремонти на общински пътища и улици за 2019 
год. – вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на община 
Чупрене 

Г-н Джунински запозна присъстващите за необходимостта от текущ 
ремонт на общинските пътища в отделни участъци и на някои от улиците в населените 
места. Направи анализ на изпълнението на капиталовите разходи до момента и 
очакваното усвояване на средствата по обекти. 

Г-н Станков сподели за необходимост от изкърпване на главната улица в 
Чупрене в определени участъци. 

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 9 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ОТСЪСТВА” 
Ася Николаева Петрова „ОТСЪСТВА” 
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 9 гласа „ЗА”. 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 515 
                   1.На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 88 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2019 год., Общинският съвет дава 
съгласие 35 000 лв. / Тридесет и пет хиляди лв./ от целевата субсидия за капиталови 
разходи да се трансформират в целеви трансфер за финансиране разходи на общината 
за извършване на текущи ремонти на общинските улици и пътища и  приема Справка – 
Приложение № 11  по чл.88 от ЗДБРБ за 2019 год., за трансформиране на средства от 
целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущи ремонти на общинските улици и пътища. 
                 2.Възлага на кмета на общината да внесе искане в Министерство на 
финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия  за капиталови разходи 
в целеви трансфер за финансиране на разходи за текущ ремонт на общинските улици и 
пътища.  
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                     Т.4 от дневния ред: Предложение за приемане на годишен план за 
ползване на дървесина през 2019 г. – вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ 
длъжността „кмет” на община Чупрене 
                     Г-н Джунински направи разяснение за необходимостта от приемането на 
плана за ползване на дървесина. 
                     Г-н Богомил Станков предложи в т.Разни на дневния ред дебати по въпроса 
за снабдяване на местното населението с дърва за огрев за отоплителния период. 
                      Няма 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 9 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ОТСЪСТВА” 
Ася Николаева Петрова „ОТСЪСТВА” 
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 9 гласа „ЗА”. 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 516 
                    На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 1 и ал. 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 и във връзка с чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за управление на ОГТ в 
Община Чупрене, Общинският съвет Чупрене одобрява годишен план за ползване на 
дървесина от ОГТ за 2019 г. в размер на 2743 м3, от които 2103 м3 лежаща маса от  
възобновителни сечи във високостъблени гори, 150 м3 лежаща маса от отгледни сечи 
във високостъблени гори и 490 м3 лежаща маса от други сечи (принудителни) в 
издънкови гори за превръщане.  
 
                       МОТИВИ: Предложеният размер на годишното ползване е по- малък от 
предвидения по ГСП от 2017 г. Намаленият размер е съобразен с оставащия период на 
2019 г., както и с наличието на остатък от 2018 г. от маркирани и неотсечени 
насаждения. Разпределението на предложените насаждения за сеч е съобразено с 
предстоящия сезон за снабдяване на местното население с дърва за огрев, за което са 
предвидени насаждения с принудителна сеч и 640 м3 лежаща маса ползване. 
Останалата част от ползването включва насаждения с букова едра, средна и дребна 
строителна дървесина в размер на 2103 м3 лежаща маса, от които 996 м3 едра 
строителна дървесина и  ще бъде отдадена на процедура по реда на НУРВИДГТ. 
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Т.5 от дневния ред: Предложение за одобряване на ползването на стояща 
маса дървесина от ОГФ за 2019 год. – вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ 
длъжността „кмет” на община Чупрене. 

Няма 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 9 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ОТСЪСТВА” 
Ася Николаева Петрова „ОТСЪСТВА” 
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 9 гласа „ЗА”. 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 517 
                   1.На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 111 от Закона за 
горите и Наредба 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 Чупрене одобрява ползването в размер 
на 3404 м3 стояща  маса дървесина от  ОГТ като включи в КЛФ за 2019 година отдели 
60 „у”; 63 „г”; 64 „г,д”; 65 „г,н,п,с”;  81”г”;  82 „в,о”;  84 „р,с”;  85 „г”;  99 „е,н,п,ц”;  100 
„б,в,д,з”;  101 „е,и”. 
 
                      2. Възлага на Кмета на Община Чупрене изпълнението на настоящото 
решение. 
 

 

 
Т.6 от дневния ред: Предложение за приемане на цена тарифа на корен от 

Обект № 19005 землище Горни Лом Община Чупрене – вносител г-н Асен Джунински 
–  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене. 

Няма 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. 
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                        Гласували 9 съветника: 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
Анжело Цветанов Добричов                    „ОТСЪСТВА” 
Ася Николаева Петрова „ОТСЪСТВА” 
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 9 гласа „ЗА”. 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 518 
                    I.  На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с Наредба 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 Чупрене приема цена тарифа на корен от Обект № 19005 
землище Горни Лом, Община Чупрене, както следва: 

     
отдел Сортимент м3 цена лв. стойност 
65 н Бук:     
 трупи над 30 см 15 77 1155 

 трупи 18-29 см 8 65 520 
 ОЗМ  2 50 100 
 средна техн. 1 37 37 
 дърва  10 37 370 

всичко 65 н  36  2182 
65 п Бук:     
 трупи над 30 см 7 77 539 

 трупи 18-29 см 12 65 780 
 ОЗМ  5 50 250 
 средна техн. 5 37 185 
 дърва  25 37 925 

 Смърч:    
 трупи над 30 см 1 80 80 
 трупи 18-29 см 7 67 469 
 средна техн. 8 25 200 
 Дърва 6 25 150 
всичко 65 п  76  3578 
65 с Бук:     
 трупи над 30 см 1 77 77 

 трупи 18-29 см 8 65 520 
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 ОЗМ  4 50 200 
 средна техн. 4 37 148 
 дърва  18 37 666 

 Смърч:    
 трупи 18-29 см 5 67 335 
 средна техн. 3 25 75 
 Дърва 6 25 150 
всичко 65 с  49  2171 
65 г Бук:     
 трупи над 30 см 8 77 616 

 трупи 18-29 см 22 65 1430 
 ОЗМ  10 50 500 
 средна техн. 10 37 370 
 дърва  64 37 2368 

 Смърч:    
 трупи 18-29 см 6 67 402 
 средна техн. 7 25 175 
 Дърва 2 25 50 
 Ела:    
 трупи 18-29 см 2 65 130 
 средна техн. 1 25 25 
всичко 65 г  132  6066 
 Всичко за обект № 

19005 
293  13997 

Цените са без ДДС. 
 

  
      II.  Възлага на кмета на Община Чупрене процедурата по организирането и 
провеждането на публичния търг с явно наддаване да се проведе по условията и 
правилата на ЗГ . 
  

 
 

Т.7 от дневния ред: Предложение за приемане на цена тарифа на корен от 
Обект № 19004 землище Горни Лом Община Чупрене – вносител г-н Асен Джунински 
–  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене 

Няма 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 9 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ОТСЪСТВА” 
Ася Николаева Петрова „ОТСЪСТВА” 
Богомил Данчов Станков „ЗА” 
Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
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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 9 гласа „ЗА”. 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 519 
                   I.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с Наредба 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 Чупрене приема цена тарифа на корен от Обект № 19004 
землище Горни Лом, Община Чупрене, както следва: 

     
отдел Сортимент м3 цена лв. стойност 
60 ц Бял бор :     
 трупи над 30 см 8 60 480 

 трупи 18-29 см 33 55 1815 
 средна техн.  12 26 312 
 дърва  12 26 312 
 Бук:      
 дърва  7 37 259 
 Ясен:     
 средна техн.  1 37 37 
 дърва 1 37 37 

всичко 66 ц  74  3252 
64 г Бук:     
 трупи над 30 см 19 77 1463 

 трупи 18-29 см 21 65 1365 
 ОЗМ  6 50 300 
 средна техн. 6 37 222 
 дърва  63 37 2331 
 Смърч:    
 трупи над 30 см 10 80 800 

 трупи 18-29 см 27 67 1809 
 средна техн. 18 25 450 
 Дребна техн.  1 25 25 
 Дърва 28 25 700 
всичко 64 г  199  9465 
64 д Бук :    
 трупи над 30 см 10 77 770 
 трупи 18-29 см 10 65 650 
 ОЗМ  6 50 300 
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 средна техн. 6 37 222 
 дърва  28 37 1036 
 Смърч:    
 трупи над 30 см 4 80 320 
 трупи 18-29 см 16 67 1072 
 средна техн. 7 25 175 
 дърва  5 25 125 
 Ясен:    
 Дърва 1 37 37 
 Явор:    
 Трупи над 30 см 1 50 50 
всичко 64 д  94  4757 
 Всичко за обект № 

19004 
367  17474 

Цените са без ДДС. 
  
      II.  Възлага на кмета на Община Чупрене процедурата по организирането и 
провеждането на публичния търг с явно наддаване да се проведе по условията и 
правилата в ЗГ. 
 
 
 
                   Т.8 от дневния ред: Предложение за приемане на цена тарифа на корен от 
Обект № 19007 землище Горни Лом Община Чупрене – вносител г-н Асен Джунински 
–  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене 
                   Няма 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 9 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ОТСЪСТВА” 
Ася Николаева Петрова „ОТСЪСТВА” 
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 9 гласа „ЗА”. 
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                    РЕШЕНИЕ № 520 
                    I.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с Наредба 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 Чупрене приема цена тарифа на корен от Обект № 19007 
землище Горни Лом, Община Чупрене, както следва: 

     
отдел Сортимент м3 цена лв. стойност 
99 е Габър :     
 дърва  16 37 592 
Всичко 99 е    16  592 
101 е  Зимен дъб:    
 трупи 18-29 см 7 60 420 
 средна техн. 10 37 370 
 Дърва 10 37 370 
 Бук:     
 трупи 18-29 см 6 65 390 
 средна техн. 3 37 111 
 ОМЗ  6 50 300 
 Дърва 25 37 925 
Всичко 101 
е   

 67  2886 

101 и Бук:     
 трупи 18-29 см 7 65 455 

 средна техн. 22 37 814 
 Дребна техн. 1 37 37 
 Дърва 12 37 444 
 ОЗМ 4 50 200 

 Зимен дъб:    
 трупи 18-29 см 7 60 420 
 средна техн. 11 37 407 
 Дребна техн. 2 37 74 
 Дърва 7 37 259 
 ОЗМ 5 50 250 
Всичко 101 
и 

 78  3360 

 Всичко за обект № 
19006 

161  6838 

Цените са без ДДС. 
 

  
      II.  Възлага на кмета на Община Чупрене процедурата по организирането и 
провеждането на публичния търг с явно наддаване да се проведе по условията и 
правилата в ЗГ . 
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                   Т.9 от дневния ред: Предложение за приемане на цена тарифа на корен от 
Обект № 19006 землище Горни Лом Община Чупрене  – вносител г-н Асен Джунински 
–  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене 
                   Няма 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 9 съветника: 

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

Анжело Цветанов Добричов                    „ОТСЪСТВА” 
Ася Николаева Петрова „ОТСЪСТВА” 
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 9 гласа „ЗА”. 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 521 
                    I. На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с Наредба 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 Чупрене приема цена тарифа на корен от Обект № 19006 
землище Горни Лом, Община Чупрене, както следва: 

     
отдел Сортимент м3 цена лв. стойност 
81 г Бук:     
 трупи над 30 см 25 77 1925 

 трупи 18-29 см 25 65 1625 
 ОЗМ  15 50 750 
 средна техн. 5 37 185 
 дърва  40 37 1480 

 Смърч:    
 Трупи над 30 см 4 80 320 
 трупи 18-29 см 30 67 2010 
 средна техн. 28 25 700 
 Дребна техн. 1 25 25 

 Дърва 10 25 250 
 Ела:    
 трупи 18-29 см 7 67 469 



14 
 

 средна техн. 4 25 100 
 Дърва 3 25 75 
 Лиственица:    
 Трупи над 30 см 2 80 160 
 трупи 18-29 см 11 67 737 
 средна техн. 3 25 75 
Всичко 81 г  213  10886 
84 р Бук:     
 трупи 18-29 см 6 65 390 

 средна техн. 3 37 111 
 Смърч:    
 трупи 18-29 см 11 67 737 
 средна техн. 43 25 1075 

 Дребна техн. 2 25 50 
 Дърва 11 25 275 
 Ела:    
 Трупи над 30 см 1 80 80 
 трупи 18-29 см 1 67 67 
Всичко 84 р  78  2785 
84 с Смърч:    

 трупи 18-29 см 4 67 268 
 средна техн. 18 25 450 
 Дребна техн. 1 25 25 

 Ела:    
 трупи 18-29 см 3 67 201 
 средна техн. 8 25 200 
 Дърва 2 25 50 
 Бук:     
 трупи 18-29 см 5 65 325 
Всичко 84 с  41  1519 
85 г  Бял бор:    
 трупи 18-29 см 12 67 268 
 средна техн. 21 25 450 
 Дърва 2 25 25 
Всичко 85 г  35  743 
 Всичко за обект № 

19006 
367  15933 

Цените са без ДДС. 
 

  
            II.  Възлага на кмета на Община Чупрене процедурата по организирането и 
провеждането на публичния търг с явно наддаване да се проведе по условията и 
правилата в ЗГ.” 
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 Т.10 от дневния ред: Разни 
По предложения дебат за снабдяване на местното население с дърва за огрев 

отношение взеха: 
                   Г-н Богомил Станков внесе предложение за решение и допълнение на 
дневния ред с  нова 

                    Т. 11. Вземане на решение за изменение на продажната цена на куб.м. дърва 
за огрев за местно население, считано от 01.07.2019 год.,  

свързано с увеличаване на цената на куб.м. дърва за огрев и направи питане за 
възможността на горската структура на общината да снабди местното население с 
дърва за огрев за отоплителния период, и ако няма възможност – своевременно да бъде 
уведомено населението за това,  като предложи да бъде направен оглед на отдели, 
подходящи за тази цел и цената на един куб.м. да стане 50 лв. с включен превоз, 
изхождайки от увеличението цената на горивата, тарифите за добив и др., като с 
предимство се снабдява населението, живеещо постоянно в населените места на 
общината, а след това временно пребиваващите.  
                   Г-н Илиян Михайлов – кмет на с.Горни Лом, изрази съгласие с направеното 
предложение за увеличение от 42 лв. на 50 лв. м3 за дърва за огрев и каза, че при 
сегашната цена на дървата трудно ще се яви фирма на търг за добив на дърва за огрев. 
                   Общинските съветници гласуваха включването на т.11 в дневния ред с 9 
гласа „ЗА”. 

Няма други предложения по направеното предложение. 
                   Председателя 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                    „ОТСЪСТВА” 
Ася Николаева Петрова „ОТСЪСТВА” 
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 9 гласа „ЗА”. 
 
 
                    РЕШЕНИЕ № 522 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.8 от ЗМСМА Общинският съвет Чупрене 
одобрява продажна цена на дърва за огрев за местното население 50 лв. за м3, с 
включен превоз, считано от 01.07.2019 год. 
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МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене определя продажна цена на дърва за 
огрев за местно население в размер на 50 лв. за м3, с включен превоз, считано от 
01.07.2019 год., изхождайки от увеличението цените на горивата, тарифите за добив на 
дърва от фирмите. 

 
 
 
-г-н Богомил Станков: 
*предложи уточняване дати за традиционни празници на Балкана през 2019 

год.: 
                    Горни Лом – 3 и 4 август; 

 Чупрене – 10 и 11 август; 
 Проход „Св.Никола” – Чупренски Балкан – 31 август; 
*прочете молба за отпускане на парична помощ от г-жа Асенка Милчева 

Карапанджова от с.Чупрене – да се отговори писмено на лицето за отказ; 
*запозна общинските съветници с Ревизионен акт на НОИ за възстановяване 

в бюджета сумата от над 9 х.лв., следствие на разминаване дати с формата за явяване на 
работа и неправилно отразени самоотлъчки по програма ТРЗ, на работещите по ПВЗ. 

Общинските съветници взеха решение на следващото заседание, след 
направена вътрешна проверка, да се докладва за длъжностните лица, допуснали 
грешките. 

*уведоми за провеждане на традиционния Ловен събор Чупрене на 6 и 7 
септември т.г. 

 
                   -г-н Асен Джунински представи справката със списък на лицата, 
незаплатили таксите за ползване на телефони. 
                    Общинските съветници предложиха писмено да бъдат уведомени лицата 
дължащи такси за ползване на телефони. 
 
                     -г-н Илиян Тонин постави въпроса за качеството на питейната вода в 
„Махалата” Чупрене. 
 
                     Няма други поставени въпроси. 
   
 
                    Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.30 часа. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 
 
 

 
 


