
 
  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 516 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  44 от  26.06. 2019 ГОДИНА 

 
 

                   ОТНОСНО:  Предложение за приемане на годишен план за ползване на 
дървесина през 2019 г.  
 
                   І. 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. 

  
                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето 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”. 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             / Б.СТАНКОВ / 



 

 

 

 


