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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЧУПРЕНЕ 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

      

 

От инж. АСЕН ДЖУНИНСКИ  

изпълняващ длъжността Кмет на Община Чупрене  

съгласно Решение № 531/04.09.2019 г. на ОбС Чупрене 

 

 

 

Относно: Изменение на решение № 516 взето с протокол № 44/26.06.2019 г. на ОбС 

Чупрене и приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от 

общински горски фонд в землището на с. Горни Лом, община Чупрене в отдели: 88”в”, 

88 „в”, 88”к”; 

 

 

 

ПРЕДЛАГАМ 

Общински съвет Чупрене да вземе следното  

 РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 114, ал.1 от 

ЗГ и чл. 7, ал. 4, във вр. с ал. 3 от 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, Общински съвет – Чупрене: 

  

             1.Да измени точка 1 от Решение № 516, взето с протокол № 44/26.26.2019 г., 

както следва:  

От годишния план за 2019 г. да се изключат следните отдели: 

 

 

 
Отдел/подотдел землище Ползване, 

лежаща маса 

м3 

ЕСД ССД ДСД Дърва 

88/б Г. Лом 992 468 88 20 416 

88/в  436 208 36 8 184 

88/к  675 320 55 16 284 

Общо  2103 996 179 44 884 
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         В годишния план да се включат следните отдели: 

 
Отдел/подотдел землище Ползване, 

лежаща маса 

м3 

ЕСД ССД ДСД Дърва 

88/б Г. Лом 927 689 0 18 220 

88/в  459 331 0 4 124 

88/к  484 337 0 5 142 

Общо  1870 1357 0 27 486 

 

 

             Мотиви: Изключените и включени насаждения в годишния план са 

високостъблени букови насаждения с предвидени по горскостопански план 

възобновителни сечи. Комплектовани са в годишния план за 2019 г. по предвидената 

кубатура за сеч и очакваеми сортименти по горскостопанския план на Община 

Чупрене. Поради разлика в диаметъра на насажденията по ГСП и на терен,  има разлика 

в предвидената за сеч и маркирана на терен кубатура, както и в разпределението по 

сортименти. 

 

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т.1 от Закон за 

горите, чл. 23, ал. 3 и ал.4 от Наредба за управление на общинските горски територии – 

собственост на община Чупрене, чл. 5, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 2, във вр. с 

ал. 1, т. 1 от  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, 

             Предлагам Общински съвет – Чупрене да вземе решение за провеждане на търг 

с явно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен при условията и реда на 

Глава трета, Раздел І от 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 от Общински горски фонд в обект № 19008 в 

землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене и прогнозни количества, вид дървесината и 

начална цена, както следва:  

 
     

отдел Дърв. вид Сортимент м3 цена лв. стойност 

88/б бук Трупи шперплат 70 130 9100 

  Трупи бичене над 30 см  591 90 53190 

  Трупи бичене 18-29 см 28 80 2240 

  ДСД технологична 
дървесина 

18 37 666 

  Дърва ОЗМ 70 48 3360 

  Дърва за огрев 150 39 5850 

Всичко 88/б   927  74406 

88/в бук Трупи шперплат 30 130 3900 

  Трупи бичене над 30 см  298 90 26820 

  Трупи бичене 18-29 см 3 80 240 

  ДСД технологична 
дървесина 

4 37 148 

  Дърва ОЗМ 40 48 1920 

  Дърва за огрев            84 39 3276 
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Всичко 88/в   459  36304 

88/к бук Трупи шперплат 40 130 5200 

  Трупи бичене над 30 см  287 90 25830 

  Трупи бичене 18-29 см 10 80 800 

  ДСД технологична 
дървесина 

5 37 185 

  Дърва ОЗМ 40 48 1920 

  Дърва за огрев 102 39 3978 

Всичко 88/к   484  37913 

 Всичко за обект № 19008 1870  148623 

 

 

            Посочените  количества дървесина са прогнозни. При разлика между 

действително добитата дървесина и посочените в документацията, заплащането се 

извършва по предложената от участника цена за 1 м
3
 за действително добитите 

количества категории и асортименти дървесина. 

 

 3. Възлага на кмета на Община Чупрене да организира провеждането на търга с 

явно наддаване и да издаде заповед по чл. 55, ал. 3 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 съобразно 

посочените по-горе условия. 

  

   

 Мотиви: Насажденията, предложени за отдаване са предвидени за провеждане 

на възобновителна сеч. Предложеният вид на тръжната процедура, както и началните 

цени на продажба са съобразени с достигнатите цени при продажба на стояща 

дървесина на територията на РДГ Берковица през 2019 г. 

 

 

 

С уважение, 

Инж. АСЕН ДЖУНИНСКИ 

изпълняващ длъжността Кмет на Община Чупрене 

Съгл. Решение № 531/04.09.2019 г. на ОбС Чупрене 

 

 

Съгласувано с : 

Адв. Славяна Младенова 

Юридически консулт 

 

 

Изготвил : 

Инж.Валери Марков 


