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ОТНОСНО:  Решение за почистване от дървесна растителност на земеделски земи, 

пасища, дерета и долове , и на само залесили се земи – общинска собственост, в 

землището на Община Чупрене и начина на ползване на добитата дървесина през 2020 

год. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА  СЪВЕТНИЦИ , 

                   Община Чупрене притежава земеделски земи, пасища, дерета и долове, само 

залесили се земи – общинска собственост, които поради това, че години наред не са 

обработвани, са обраснали с дървесна растителност, която на много места е и 

повредена, със сериозни и многобройни счупвания на клони и стволове от заледяване и 

снеговалеж, изсъхнала и паднала.   

                   Предлагам Ви да вземете  принципно решение, свързано с управлението на 

тези имоти – общинска собственост, за почистване от дървесна растителност, при 

прилагане на разрешителния режим,  утвърден от Кмета на общината, съгласно 

разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество. Добитите дърва 

ще се използват за задоволяване на нуждите социалните, учебни и възпитателни 

заведения на територията на общината, и на местното население с дърва за огрев по 

тарифа на корен, по цени съгласно Наредбата за   определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене. 

                   По този начин земеделските земи ще бъдат почистени и при възможност 

отдадени под наем, което ще доведе до допълнителни приходи в общината. 

                   Моля за Вашето решение:  

  

                   „На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет  РЕШИ: 

                   1.Да се извършат дейности по почистване на земеделски земи, пасища, 

дерета и долове, и на само залесили се земи – общинска собственост от повредена 

дървесна растителност, със счупени клони и стволове, изсъхнала и паднала. 



                   2. Възлага на Кмета на общината на основание чл.8 ал.1 от Закона за 

опазване на селскостопанското имущество да организира, ръководи и контролира 

дейностите по почистване на земеделските земи  – общинска собственост от дървесна 

растителност, при спазване изискванията на чл.32 от ЗОСИ.  

                     3.На основание чл. 34 ал.4 от Закона за общинската собственост, в 

зависимост от потребността, добитата дървесина да бъде дарена на: ОУ Чупрене и ОУ 

Горни Лом, ЦДГ Чупрене и ЦДГ Горни Лом, Защитено жилище за лица с психични 

разстройства Чупрене, Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 

разстройства Долни Лом, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 

умствена изостаналост Репляна, Център за настаняване от семеен тип за лица с 

психични разстройства Върбово, Домашен социален патронаж и обществена трапезария 

Чупрене, седем пенсионерски клуба на територията на общината, Общинската 

администрация и седемте кметства. 

                   4. На основание чл.34 ал.4  от Закона за общинската собственост добитата 

дървесина да бъде  предоставена за дърва за огрев и на местното неселение по тарифа 

на корен, по цени, съгласно Наредбата за   определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене.” 

 

  

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за почистване от 

дървесна растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове , и на само 

залесили се земи – общинска собственост, в землището на Община Чупрене,  като 

добитите дърва ще се използват за задоволяване на нуждите социалните, учебни и 

възпитателни заведения на територията на общината, и на местното население с дърва 

за огрев по тарифа на корен, по цени съгласно Наредбата за   определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Чупрене.” 

 

 

 

 

 

С уважение, 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ       

Кмет на Община Чупрене 

 

  
 


