
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 450 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  39 от  31.01. 2019 ГОДИНА 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение за определяне цена за добив от обект № 19001, 

землище Долни Лом, на дърва за огрев за нуждите на неселението от Община Чупрене 

 

                    А.І.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 одобрява цена за добив на дърва за огрев за нуждите на 

населението на Община Чупрене, както следва: 

1. Отдел 101 „и“  -   Едра техн. дървесина          – 14 м3 –  33,33 лв./м3. 

- Средна техн. дървесина   –  33 м3 –  33,33 лв./м3  

- Дребна тех. дървесина      –   3 м3 –  33,33 лв./м3 

- Дърва за огрев                     - 28 м3  – 36,36 лв./м3 

2. Отдел 101 „е“  -     Едра техн. дървесина          – 10 м3 –  33,33 лв./м3. 

- Средна техн. дървесина    –  17 м3 –  33,33 лв./м3  

- Дърва за огрев                      - 41 м3  – 36,36 лв./м3 

            Общо:  146 м3  за 5075,25 лв. 

Цените са без ДДС. 

                     ІІ.Възлага на Директора на ОП „Общинско Лесничейство“ Община 

Чупрене изпълнението  на настоящото решение. 

                     ІІІ.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 . 

                     Б. Възлага на кмета на общината контрол по изпълнение на настоящето 

решение . 

  

                   Гласували 10 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ЗА” 

Георги Любенов Георгиев „ЗА” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мария Цецкова Тодорова „ОТСЪСТВА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 



 

 

 
 


