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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 48 

  

                    Днес 20.09.2019 год.  от 09.30 ч. в Малкия салон на Читалище Чупрене се 

проведе заседание на Общински съвет Чупрене.  

                     В заседанието взеха участие 11 общински съветника.   

                     На заседанието присъстваха изпълняващия длъжността „Кмет” на община 

Чупрене г-н Асен Джунински, кметове на селата Горни Лом, Долни Лом, Репляна, 

Средогрив, Търговище, кметски наместник Върбово и служители от Общинската 

администрация.   

                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 

съвет Чупрене, който откри заседанието и прочете проекта за дневен  ред. 

                     Няма предложения за допълнение на дневния ред. 

                     Премина се към гласуване на дневния ред: 

 

                     Гласували  11 съветника: 

                     „ЗА”                          – 11 гласа 

                     „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                     „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                     Заседанието протече при следния дневен ред: 

                     1. Предложение за  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”б”, 88 „в”, 88”к”; 

                     2.Предложение за  решение за отстъпване право на строеж в част от ПИ с 

идентификационен номер 81757.500.463 по регулационния план на с. Чупрене и 

провеждане на публичен търг с явно наддаване.  

                     3.Предложение за увеличаване на щатната численост на дейност „Други 

дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” по бюджета на Община 

Чупрене.       

                     4.Предложение  за избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет” на 

Кметство с.Горни Лом, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

                     5.Разни   

  

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

                     Т.1 от дневния ред: Предложение за  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”б”, 88 „в”, 88”к” - вносител г-н Асен Джунински –  

изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене. 

                   Г-н Джунински разясни своето предложение. 

                   Отношение по предложението направха: 

                   Г-н Георги Антов, който заяви, че е против това предложение и няма да 

гласува за приемането му, поради причина, че на предишното заседание на Общинския 

съвет са гласувани отдели за добив на дърва за огрев на местното население, а сега се 

предлагат други отдели. Не се снабдява населението с дърва за огрев и се създава 
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напрежение между хората. Неговото предложение е да не се гласуват тези отдели и да 

не се правят процедури, докато не се снабди населението с дърва за огрев. 

                      Г-н Георги Любенов подкрепи мнението на г-н Антов, тъй като в Горни 

Лом напрежението между населението е голямо. 

                      Г-н Иван Луков изрази мнение, че ако не се приеме сега това предложение, 

всички процедури по добив на дърва ще се забавят, поради предстоящите местни 

избори и положението се утежнява повече. 

                      Г-н Цветан Николов подчерта, че общинските съветници следва да 

разяснят на населението, че добив на дърва за огрев и проведените търгове за продажба 

на дърва са голяма част от приходите на общината и без тях общината ще изпитва 

голяма затруднение. 

                      Г-н Богомил Станков заяви, че на всяко предишно заседание на 

Общинския съвет е споделял своите опасения, относно проблема за снабдяване на 

населението с дърва за огрев. Няма как общината да задължи спечелилия предишния 

търг да снабдява населението с дърва за огрев. Ако не се приеме това предложение, 

възниква финансов проблем и се обрича следващото ръководство на общината, а 

предстои зимен период и неотложни разходи по зимното поддържане на общинските 

пътища и др. неотложни. 

                     Г-н Асен Джунински обясни на общинските съветници, че процедурите по 

Решение № 516 още не са започнали, тъй като е изчакван периода за влизане в сила на 

решението за избора му на временно изпълняващ длъжността „кмет”. 

                     Г-жа Велислава Вълчинова изрази мнение, че нещата са много объркани, 

поради което се иска отговор на всеки въпрос. 

                     Г-н Илиян Михайлов – кмет на с.Горни Лом направи съпоставка и разчет за 

цените на пространствен и плътен куб.м. дърва и изрази мнение, че който желае може 

да се договори със спечелилия търга и си закупи дърва от него на малко по-висока 

цена. 

                    Г-н Анжело Добричов изрази своето мнение за гласуването си „ЗА”, като 

каза, че ако не се гласуват сега тези отдели за добив на дърва, а това са приходите на 

общината за определен период от време, общинският съвет се явява пречка за работата 

на общината. 

                     Няма други дебати. 

                     Председателят на Комисията по земеделие и гори, общинска собственост, 

екология, евроинтеграция и еврофондове г-н Цветан Ангелов Николов прочете 

становището с предложение за решение. 

 

                      Гласували 11 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Ася Николаева Петрова „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 

Георги Емилов Антов                               „ПРОТИВ” 

Георги Любенов Георгиев „ПРОТИВ” 

Иван Антов Луков                                     „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин                             „ЗА” 

Людмила Николова Борисова                  „ЗА” 

Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
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                   Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 

                                                                    2 гласа „ПРОТИВ” 

                                                                    0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 532 

                   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.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 

 

         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, Общински съвет – Чупрене одобрява 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 



4 
 

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 

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. 
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 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. 

 

 

                   Т.2 от дневния ред: Предложение за  решение за отстъпване право на 

строеж в част от ПИ с идентификационен номер 81757.500.463 по регулационния план 

на с. Чупрене и провеждане на публичен търг с явно наддаване –  вносител г-н Асен 

Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на община Чупрене. 

.                    Няма питане по направеното предложение. 

                     Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                      Гласували 11 съветника: 

 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Ася Николаева Петрова „ЗА” 

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 11 гласа „ЗА”. 

                                                                      

 

 

                   РЕШЕНИЕ № 533 

                   На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.37 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.54 ал.1 

от Наредба за реда за придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество 

на Община Чупрене, Общинският съвет Чупрене: 

                    1.Приема Доклад за извършена експертна оценка на недвижим имот - 

Отстъпено право на строеж на 120 кв.м. РЗП  – част от  ПИ с идентификатор 

81757.500.463  от плана на с.Чупрене, общ.Чупрене, ул. „ Асен Балкански ” № 25 за 

строителство на МАГАЗИН И КАФЕНЕ. 

          2.Разрешава откриване на процедура за учредяване правото на строеж на 

частна общинска собственост - 120 кв.м.  – част от  ПИ с идентификатор 81757.500.463  

от плана на с.Чупрене, общ.Чупрене, ул. „ Асен Балкански ” № 25 за строителство на 

МАГАЗИН И КАФЕНЕ, чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 

480 лв. с ДДС.  
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          3. Възлага на В.И.Д. Кмет на Община Чупрене да проведе  публичен търг с 

явно наддаване при условията и по реда на Наредба за реда за придобиване, 

управление, разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене. 
 

 

                   Т.3 от дневния ред: Предложение за увеличаване на щатната численост на 

дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” по бюджета на 

Община Чупрене – вносител г-н Асен Джунински –  изпълняващ длъжността „кмет” на 

община Чупрене. 

                    Г-н Джунински направи разяснение пред общинските съветници, че от РУГ 

гр. Берковица е получено писмо, с което не одобряват приетата структура на дейност 

„Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” поради това, че липсва 

ръководител на структурата в щатната му численост. Ако не се назначи лице в 

структурата за ръководител има опасения да бъде спряна дейността на звеното, а това 

не е добре за общината. 

                     Г-н Богомил Станков направи препоръки за подобряване на работата на 

звеното, още повече, че единия от горските служители е подал заявление за напускане. 

                     Няма други питания. 

                     Председателя на Комисията по икономическо развитие, бюджет, финанси, 

данъчна политика и енергетика г-жа Мая Йолкичова прочете становището  с 

предложение за решение. 

 

                      Гласували 11 съветника: 

 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „ЗА” 

Ася Николаева Петрова „ЗА” 

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 11 гласа „ЗА”. 

                                                                      

 

                   РЕШЕНИЕ № 534 

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.181 ал.5 от 

Закона за горите, Общинският съвет Чупрене дава съгласие за увеличаване на щатната 

численост на структурното звено по бюджета на Община Чупрене „Други дейности по 

селско и горско стопанство, лов и риболов”, както следва с: 

                    0,5 бр. – главен лесничей.  
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                    МОТИВИ: Общинския съвет дава съгласие за  увеличение щатната 

численост на персонала на бюджетна дейност „Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов” към Община Чупрене с 0,5 бр. за длъжността „Главен 

лесничей”, като по този начин се изпълняват изискванията на чл.181 ал.5 от Закона за 

горите. 

                      
 

.           Т.4 от дневния ред: Предложение  за избор на временно изпълняващ 

длъжността „Кмет” на Кметство с.Горни Лом, за срок до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет – вносител г-н Богомил Станков – Председател на ОбС Чупрене. 

                       Г-н Богомил Станков направи своето предложение за избор на временно 

изпълняващ длъжността „Кмет” на Кметство с.Горни Лом, поради кандидатирането на 

настоящия кмет за участие в местните избори, като предложи г-жа Елка Георгиева 

Лукова – старши счетоводител на Кметство Горни Лом. 

                        Няма направени други предложения. 

                        Г-н Иван Луков не участва в гласуването, поради конфликт на интереси. 

                        Г-жа Мая Йлкичова от Комисията по икономическо развитие, бюджет, 

финанси, данъчна политика и енергетика прочете становището  с предложение за 

решение. 

 

                      Гласували 10 съветника: 

 

                     „ЗА”                          – 10 гласа 

                     „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                     „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                     Предложението се приема с 10 гласа „ЗА”. 

                                                                      

 

                   РЕШЕНИЕ № 535 

                   На основание чл.42 ал.8 от ЗМСМА Общинския съвет избра за временно 

изпълняващи длъжността „Кмет на кметство с. Горни Лом”, до встъпване в длъжност 

на новоизбрания кмет: 

 

                     ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЛУКОВА – СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ НА 

КМЕТСТВО ГОРНИ ЛОМ 

      

                    МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене взема това решение на основание 

ЗМСМА и избира временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство Горни Лом”, за 

срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, лице с практика в местното 

самоуправление, като по този начин се обезпечава дейността на Кметство Горни Лом и 

се осигурява нормалното  произвеждане на местните избори. 

 

 

 

                   Т.5 от дневния ред: Разни 

                    -г-н Георги Антов се интересува колко от очакваните 150 х.лв. от сега 

гласуваните приходи от продажба на дървесина ще бъдат за нейното възпроизводство. 

                     -г-н Джунински отговори, като каза, че следващия общински съвет трябва 

да ги разпредели, тъй като да тогава ще текат процедури. Добави още, че за тези пет 
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месеца, работил като изпълняващ длъжността „Кмет на община”, при създалата се 

ситуация, е направил всичко което е било възможно и общината не е престанала да 

работи – почти са усвоени капиталовите разходи, изпълнен е приетия „Културния 

календар” на общината до момента, като подчерта, че за да работи добре една община 

трябва да бъде финансово стабилна и обезпечена с кадри. Пожела ползотворна работа 

на следващия общински съвет. 

                     -г-н Иван Луков благодари на всички колеги от общинския съвет за добрия 

тон и работа по време на мандата и пожела успешна работа на следващия общински 

съвет. 

                      -г-н Илиян Тонин изказа задоволство от работата на общинския съвет през 

изтеклия мандат и направи препоръка към бъдещия кмет на общината за дейността на 

общинската администрация. 

                       -г-н Богомил Станков: 

                       *запозна с постъпила Докладна записка в Общинския съвет от г-н Ваньо 

Костин за демонтаж на навеса на площада и направи питане до г-жа Петрова – гл. 

счетоводител на общината за финансовото състояние, тъй като за демонтажа ще са 

необходими средства, наред с другите разходи. 

                         Г-жа Петрова отговори, че финансовото състояние не много 

добро.Очаква се последния транш на субсидията за местни дейности и след като навеса 

представлява опасност за хората, имайки в предвид предстоящия зимен сезон, ще се 

направи всичко възможно да се заделят средства. 

                         *депозира заявление до общинския съвет и ВИД Кмет за ползване на 

платен годишен отпуск за участие в местите избори. 

                          Г-н Станков благодари на всички за добрата съвместна работа – 

общински съветници, кметове , администрация, като заяви, че може да има и допуснати 

някои грешки при работата, но който не работи, той не греши и отбеляза, че последните 

няколко месеца работа показаха, че може всички да сме единни и да работим в името на 

хората.  

                           Г-н Станков заяви, че мандат 2015 – 2019 год. е успешен и пожела 

толерантна предизборна борба от страна на всички кандидати. 

 

 

                      Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.45 часа. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 

 


