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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 46 

  

                    Днес 23.08.2019 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 

Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  

                     В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства по 

уважителна причина - болнични Ася Николаева Петрова. 

                     На заседанието присъства изпълняващия длъжността „Кмет” на община 

Чупрене г-н Асен Джунински и кметове на селата Горни Лом, Долни Лом, Репляна 

Средогрив, кметски наМестник Върбово.   

                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 

съвет Чупрене, който откри заседанието и прочете проекта за дневен  ред. 

                     Няма предложения за промени на дневния ред. 

                     Премина се към гласуване на дневния ред: 

 

 

                    Гласували  10 съветника: 

                    „ЗА”                          –   10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                    Заседанието протече при следния дневен ред: 

                    1. Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на общинските 

горски територии, собственост на Община Чупрене 

                    2.Предложение за  актуализация на Наредбата 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 

                    3.Предложение  за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене 2019 – 2021 (по чл. 197, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование) и Годишен план 

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Чупрене за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образованиe 

                    4.Предложение за разпореждане с общинско имущество – огледна сеч на 

дърва за огрев за нуждите на местното население    

                     5.Разни 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

                   Т.1 от дневния ред: Предложение за  приемане на нова Наредба за 

управление на общинските горски територии, собственост на Община Чупрене – 

вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене. 

                   Г-н Джунински запозна общинските съветници с необходимостта от 

приемането на нова Наредба за управление на общинските гори, след като 

Административен съд Видин отмени старата, поради неспазени процедури при 

приемането и. 
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                   Г-н Георги Антов каза, че Наредбата е разработена добре и в съответствие 

със Закона за горите и се надява да няма проблеми. 

                   Г-н Георги Любенов са интересува за ремонта на пътищата, след работата на 

фирмите за добив на дърва.  

                   Няма други питания. 

                   Г-жа  Велислава Вълчинова от Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище 

с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

                    „ЗА”                          –   10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                      РЕШЕНИЕ № 527 

                      На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 181 ал.6 от Закона за горите 

Общинският съвет Чупрене приема нова Наредба за управление на общинските горски 

територии, собственост на Община Чупрене. 

 

                  МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА 

ЧУПРЕНЕ:   

                 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, 

собственост на 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, 

собственост на 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.  

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.  
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                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, собственост на 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.2 от дневния ред: Предложение за  актуализация на Наредбата 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 

г-н Асен Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене. 

                   По внесеното предложения няма дебати. 

                   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 10 съветника: 

 

                    „ЗА”                          –   10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 –   0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  –   0 гласа 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 
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                     РЕШЕНИЕ № 528 

                     На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 ал.2 от ЗУТ, 

Общинският съвет Чупрене актуализира Наредбата 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, както следва: 

                      1.в чл.5 ал.1 т.1 тире първо числото „20”се заменя с числото „40”; 

                      2.в чл.6 т.1 думите „дребни пакетирани хранителни стоки” се заменят с 

думите „хранителни стоки и напитки”. 

 

                      МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за актуализация на 

Наредбата 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 в частта на чл.5 ал.1 т.1 тире първо и чл.6 т.1  по целесъобразност, като по този 

начин се дава по-голяма възможност на желаещите да развиват бизнес  в общината. 

 

 

                   Т.3 от дневния ред: Предложение  за приемане на Общинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене 2019 – 2021 

(по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование) и 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в община Чупрене за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образованиe – вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ длъжността 

„кмет” на община Чупрене. 

                    По внесеното предложения няма дебати. 

                    Членът на Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, 

култура, спорт, туризъм и вероизповедание г-жа Велислава Вълчинова прочете 

становище с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

 

                    „ЗА”                            – 10 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                     РЕШЕНИЕ № 529 
         На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 197, 

ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование 

Общинският съвет Община Чупрене: 

          1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Чупрене 2019 – 2021 (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование) 

          2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в община Чупрене за 2019 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование) 

          



5 
 

М О Т И В И  

               за изготвяне на проект на Общинската стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците и Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чупрене 

 

                      1. Причини, които налагат приемането: 

                      Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците  в община Чупрене е разработена в изпълнение на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за 

приобщаващото образование (приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.). Годишният план 

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Чупрене е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

                   Стратегията и Годишният план са изготвени въз основа на Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Чупрене по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет с Решение № 443/31.01.2019 г. от Общински 

съвет – Чупрене, както и въз основа на Областната стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в oбласт Видин (2019 – 2021 г.).  

 

                     2. Цели, които се поставят: 

                     Целите и приоритети, които се поставят в Стратегията, са съобразени със 

законовата рамка на процеса на приобщаващо образование в българските 

образователни институции и изконното право на всяко дете да бъде приобщено и 

ценено, да се гарантира достъпа му до подкрепа за личностно развитие в зависимост от 

неговите индивидуални потребности. 

Общинската стратегия регламентира обществените отношения, свързани с процесите 

на приобщаващото образование, както и дейностите на всички институции в системата 

на предучилищното и училищното образование на територията на община Чупрене за 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

 

                    3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

нормативна уредба: 

                    Дейностите, включени в Общинската стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от община Чупрене и Годишния план, предполагат 

гарантиране на необходимите финансови средства от държавата във връзка с 

прилагането на Наредбата за приобщаващо образование и в този смисъл предоставяне 

на средства на съответните институции, пряко ангажирани с общата и допълнителна 

подкрепа. 

 

                     4. Очаквани резултати от прилагането: 

                     Осигуряване на пълноценна обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от всички образователни институции на територията на 

община Чупрене съвместно с държавните и местни органи и структури; 

                    Синхронизиране на нормативната база на Община Чупрене  в съответствие 

със ЗУПО и Наредбата за приобщаващо образование. 

 

                     5. Анализ за съответствието  с правото на Европейския съюз: 

                     Настоящата Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците от община Чупрене е в пълно съответствие с европейското 



6 
 

законодателство, при спазване разпоредбите и целите на националното и местно 

законодателство. 

 

 

 

 

 

                   Т.4 от дневния ред: Предложение за разпореждане с общинско имущество – 

огледна сеч на дърва за огрев за нуждите на местното население  – вносител г-н Асен 

Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене. 

                   По внесеното предложения няма дебати. 

                   Г-жа Велислава Вълчинова от Комисията по здравеопазване и социални 

дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание прочете становище 

с предложение за решение. 

 

                     Гласували  10 съветника: 

 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

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 10 гласа „ЗА”. 

 

 

                     РЕШЕНИЕ № 530 
                     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.111,  чл. 112 от Закон за горите 

Общинският съвет Чупрене:   

 

                     І.Разрешава извършването на отгледна сеч на  дърва за огрев за нуждите на 

до десет куб.м дървесина за всяко домакинство живеещо на територията на общината 

за сезон 2019-2020 г. както следва: 

 Отдел 101, подотдел  „б” с площ 21,1 ха –  460 пл. куб.м; 

 Отдел 101, подотдел  „г”  с площ   2,8 ха – 150 пл. куб.м; 

 Отдел 101, подотдел  „д” с площ    1,7 ха –   30 пл. куб.м; 

 

                   Описаните отдели и подотдели се намират в имот 22424.317.7 в землището 

на с. Долни Лом, община Чупрене. 

  Гореописаните  имоти са собственост на община Чупрене. 
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                    II.Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Чупрене от м. януари 2014 година, определя 

такса, както следва: 

                    1.  Получилите  дърва за огрев заплащат такса в размер на 12,00 лв. за 

куб.м. дървесина. 

                    2. Лицата,  освен таксата по т. 1. заплащат допълнително и цената на 

услугата добив и превоз на дърва. 

                     ІІІ.Общински съвет Чупрене упълномощава кмета на общината да проведе 

процедура за избор на  лицензирана фирма  и сключи договор за добив на дърва за 

огрев съгласно 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. 

   

          Мотиви: Насажденията, предложени за отдаване са от годишния план за 

ползване от общинските гори на Община Чупрене за 2019 г. Предложеният вид на 

тръжната процедура, е съобразена с Закон за горите. 

 

 

                      Т.5 от дневния ред: Разни 

                       -г-н Богомил Станков: 

                      *поиска информация от кметовете по села за снабдяване на населението с 

дърва за огрев; 

                      *информира за празника на Прохода „Свети Никола” на 31.08.2019 год. 

                      -г-н Георги Любенов – говори за необходимостта от направа на чешма и 

тоалетни при „Бунгалата” в. Горни Лом. 

                       Няма други поставени въпроси. 

 

 

                      Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.20 часа. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 

 

 

 

 

 

  
 

 

                    

 


