
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

РЕШЕНИЕ №90 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №13 от 31.07.2020 ГОДИНА 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение за продажба на стояща маса 
дървесина на корен от ОГФ в землищата на с.Долни Лом и с.Горни Лом 
  
             І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 от Закон за горите, 
чл.28, ал.1, ал.3, чл.31, ал.1, т.1 и ал.2 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: 

1. Обявява 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 
по обекти в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене и прогнозни количества, вид на 
дървесината и начална цена, както следва:  
 

Обект 
№ 

Отдел, 
подотдел 

Очаквани сортименти 
дърв. 

вид 

наименование к-во мз лв./куб.м нач.цена без 
ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект 

№ 1 

101 „б“ бк, 
здб, 
гбр 

Дърва за огрев 460 40 18400,00 

 101 „г“ бк, 
здб, 
гбр 

Дърва за огрев 150 40 6000,00 

 101 „д“ бк, 
здб, 
гбр 

Дърва за огрев 30 40 1200,00 

ОБЩО Обект № 1   640  25600,00 

Обект 

№ 2 

127 „а“ бк, 
здб, 
гбр 

Дърва за огрев 630 40 25200,00 

 127 „д“ бк, 
здб, 
гбр 

Дърва за огрев 590 40 23600,00 

ОБЩО Обект № 2   1220  48800,00 

 
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 м3 за действително добитите 
количества категории и асортименти дървесина. 
 3. Възлага на кмета на община Чупрене да организира провеждането на търга 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 включени в годишния план 
за ползване от общинските гори на Община Чупрене за 2020 г. 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 и ДГС 
Миджур през 2020 г., както и с по-високите разходи за дърводобив в обектите. 

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

  
 
Гласували 9 съветника: 

 
Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 

„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Адриан Мирославов Маринов                                 „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                            „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                              „ОТСЪСТВА” 
 Велислава Миленова Вълчинова            „ЗА” 
 Георги Милчев Йокин                                 „ЗА” 
 Даньо Милков Антов                                   „ЗА” 
 Иван Весков Велков                                                                      „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                             „НЕ УЧАСТВА В 

ГЛАСУВАНЕТО” 
 Ленка Сандова Суйкова                                              „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска          „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 

 

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                /И. ВЕЛКОВ  

 

 
 
 


