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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
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ЧУПРЕНЕ 
 

 

 

                                         ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
                                                          От Анжело Добричов 

                                                      Кмет на Община Чупрене 

 

 

Относно: Изменение на решение №12 взето с протокол № 4/20.12.2019г. 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: 87 „в“,87 „з“,88 „н“; 

 

 

                                                               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 връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горски територии-държавна и общинска собственост,и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти,Общински съвет Чупрене: 

 

1.  Да измени точка 1 от Решение № 12,взето с протокол № 4/20.12.2019г.,както 

следва: 

   От годишния план за 2020 г. да се изключат следните отдели: 

 

 
Отдел/подотдел Землище Ползване,лежаща 

маса 

м3 

      

     ЕСД 

 

     ССД 

 

    ДСД 

 

    Дърва 

87/в Г.Лом 1030 510 70 0 450 

87/з  590 300 40 0 250 

88/н  35 15 5 0 15 

Общо   1655 825 115 0 715 

  

 

 

В годишния план да се включат следните отдели: 

 

 

 



 
Отдел/подотдел Землище Ползване,лежаща 

маса 

м3 

 

   ЕСД 

 

   ССД 

 

   ДСД 

 

    Дърва 

87/в Г.Лом 1232 1016  23 193 

87/з  706 599  20 87 

88/н  39 33        6 

Общо   1977 1648       43 286 

 

     Мотиви: Изключените и включените насаждения в годишния план са високостъблени 

букови насаждения с предвидени по горскостопански план възобновителни 

сечи.Комплектовани са в годишния план за 2020 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 от ЗМСМА,чл.112,ал.1,т.1 от Закон за горите,чл.23,ал.3 и 

ал.4 от Наредба за управлението 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 продажба на стояща дървесина на корен при условията и реда на Глава 

трета,Раздел I 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 № 20001 в землището на 
с.Горни Лом,Община Чупрене и прогнозни количества,вид дървесина и начална цена,както 

следва: 

 

 

 отдел   дървесен    

      вид 

     сортимент     м3    цена 

лв. 

 стойност 

87/в бук Трупи за бичене над 30 см     993              90        89370 

  Трупи за бичене 18-29 см       23              80          1840 

  ДСД технологична 

дървесина 

      23              37            851 

  Дърва ОЗМ       93              48          4464 

  Дърва за огрев     100              39          3900 

Всичко 87/в     1232       100425 

87/з бук Трупи за бичене над 30 см     587              90        52830 

  Трупи за бичене 18-29 см       12              80            960 

  ДСД технологична 

дървесина 

      20              37            740 

  Дърва ОЗМ       37              48          1776 

  Дърва за огрев       50              39          1950 

Всичко 87/з       706         58256 



 

88/н бук Трупи за бичене над 30 см       33              90          2970 

  Дърва за огрев         6              39            234 

Всичко 88/н         39           3204 

  Всичко за обект №20001   1977       161885 

 

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 дърва. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Чупрене да организира провеждането на търгас явно 

наддаване и да издаде заповед по чл.55,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 съобразно посочените по-горе 

условия. 

 

     Мотиви: Насажденията,предложени за отдаване са предвидени за провеждане на 

възобновителна сеч.Предложеният вид на тръжна 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: 

Анжело Добричов 

Кмет на Община Чупрене 

 

 

Съгласувано с: 

Адв.Иван Иванов 

Юридически консулт 

 

 

Изготвил: 

Инж.Валери Марков 


