
 

  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 315 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  28 от  27.02. 2018 ГОДИНА 

 

 

 

                   ОТНОСНО:  Предложение за 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 
 
 
 
                    І.  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 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. 
                  5.Добитата дървесина от земеделските земи, пасища, дерета и долове, и на 
само залесили се земи – общинска собственост, да се ползва само на територията на 
Община Чупрене.    

 
 
                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 

  
 
 
 
 
 
 



 
                   Гласували 11 съветника: 
  

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Анжело Цветанов Добричов                    „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” 
Мария Цецкова Тодорова „ЗА” 
Мая Иванова Йолкичова „ЗА” 
Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

                  Предложението се приема с 11 гласа „ЗА”. 
 

 

 

 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 

 
 
 

 


