
О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  О Б Л А С Т  В И Д И Н
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580,400 факс: 09327/2580

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http  ://os.chuprene.net

До Господин Председателя 
на Общински съвет
на Община Чупрене

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От инж. АСЕН ДЖУНИНСКИ 
  Кмет на Община Чупрене 

Съгласно Заповед № 172/23.04.2019 г.
     

          Относно: Разпореждане с общинско имущество

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,чл.111,  чл. 112от Закон за горите :

ПРЕДЛАГАМ
Общински съвет с. Чупрене да вземе следното 

 РЕШЕНИЕ:

I. 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.

mailto:ob_chuprene@abv.bg
http://os.chuprene.net/


III. 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.

С уважение,
Инж. АСЕН ДЖУНИНСКИ
Изпълняващ длъжността Кмет на Община Чупрене
Съгласно Заповед № 172/23.04.2019 г.

Изготвил:
/Татяна Бориславова- младши специалист/

Съгласувал:
/адв. Славяна Младенова – юрисконсулт/


