
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 530 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  46 от  23.08. 2019 ГОДИНА 

 

 

 

                   ОТНОСНО:   Предложение  за разпореждане с общинско имущество – 

огледна сеч на дърва за огрев за нуждите на местното население    

 

 

 

                    А. 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. 

 

 

                    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.” 

 

 



 

                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето 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”. 

 

 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 
 


