
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg;  http://chuprene.com 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 33/28.02.2022 г. 

 

 

Днес, 28.02.2022 год. от 12.00 часа в Заседателна зала на Община Чупрене се 

проведе  извънредно заседание № 33  на Общински съвет Чупрене. 

Присъстват 11 (единадесет) общински съветници.  

Заседанието бе открито в 12.00 часа от г-н Иван Весков Велков - Председател на 

Общински съвет Чупрене. 

 Извънредното заседание бе ръководено от г-н Иван Весков Велков – 

Председател на Общински съвет – Чупрене, който обяви, че на днешното заседание има 

кворум и може да започне работа.   

 Във връзка с обявената епидемична обстановка, Председателят предложи 

заседанието да се проведе при „закрити врати”. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 11 (единадесет) съветника: 

„ЗА” – 11 (единадесет) гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

„ПРОТИВ” – 0 

Предложението се приема. 

     

Г-н Велков разяснява, че днешното заседание ще се състои от две точки и прочита 

дневния ред: 

1.Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. в горските 

територии, собственост на Община Чупрене. 

2.Годишен план за паша на територията на Община Чупрене за 2022 г. 

 

Г-н Станков попита уведомена ли е Общината за днешното заседание, защото и двете 

предложения са от Общината, а няма представители. 

Г-н Велков отговори, че е уведомена още в петък писменно. 

Г-н Велков подлага на гласуване дневния ред. 

 

Гласували  11 (единадесет ) съветника – „ЗА” 

„ПРОТИВ” - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

Дневният ред се приема с 11 (единадесет) гласа „ЗА”. 
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 Точка 1 от дневния ред: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 

2022 г. в горските територии, собственост на Община Чупрене. 

 

Г-н Велков разяснява изготвения от инж. Марков план за ползване на дървесина за 2022 

г. Въпроси и дебати не възникнаха. 

Г-н Велков дава думата на г-жа Вълчинова да прочете становището на комисията. 

Комисията подкрепя внесеното предложение с 3 (три) гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване: 

 
Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували 11 (единадесет) съветника - „ЗА” 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

  

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа – „ЗА” 

 

 

                                                 РЕШЕНИЕ № 217 
 

Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. в горските 

територии, собственост на Община Чупрене. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал.1 и ал. 4 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

продукти, 

  
Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

      Приема годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. с общо количество 

4949 м3 обща лежаща маса. 

 

Мотиви: Предвидените за сеч през 2022 г. насаждения се намират в землищата на с. 

Горни Лом и са предвидени за сеч по ГСП на Община Чупрене. От отгледни сечи са 

предвидени да се добият 2705 м3. От възобновителни сечи са предвидени да се добият 

2244 м3, в т.ч. 1469м3 едра строителна дървесина. 



 

 На заседанието, в 11:15 часа влиза г-жа Камелия Бакалеева - юридически 

консултант на Община Чупрене. 

 

Точка 2 от дневния ред: Годишен план за паша на територията на Община Чупрене за 

2022 год. 

Г-н Велков прави предложение за изменение по точката. 

Г-н Велков: След текста, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, да добавим с 

препоръка от юрист чл. 37и, ал. 3 и чл.37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ. Които имат 

животинска единица да бъде изменена за стопаните за преразпределение без търг: 

пасища - 7 лева, ливади - 9 лева и за това предлагам пет стопански години. И другото, 

което е важно – свободни останали след разпределение пасища и ливади предлагам да 

направим пак пасища - 7 лева и ливади - 9 лева, единствено само на търг за пет години 

вместо за една. 

Въпрос към г-жа Бакалеева: Може ли да се измени по чл.37и за пет години?  

Г-жа Бакалеева: Не, императивна е – за една година само. 

Г-н Маринов: Има ли от други общини да се явяват на търг? И не може ли от нашата 

Община да бъдат с предимство? 

Г-жа Бакалеева: Не, могат да се явяват всички, които представят необходимата 

документация. 

Г-н Станков: Срока за подаване на документи е до 10 март. Може ли предварително да 

се подават заявления? 

Г-жа Бакалеева: Няма пречка за заявления. Може да се подават и да имат вх. номер до 

10.03.2022 г., важно е да се спази срока, но трябва да влезе в сила решението. 

Г-н Станков: Към точката включени ли са и пътищата поименно? 

Г-н Велков: В  т. 5 да бъде добавено: На основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с 

издаване на заповеди по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2021 - 2022 година и  

за бели петна: на осн. чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, във връзка с издаване на заповеди по 

чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2021-2022 година. 

Предложения и дебати няма.  

Г-н Велков дава думата на г-жа Вълчинова да прочете становището на комисията. 

Комисията подкрепя внесеното предложение с 3 (три) гласа – „ЗА”. 

 

Премина се към поименно гласуване на предложението с направените изменения: 

 
Адриан Мирославов Маринов „ОТВОД” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ОТВОД” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ОТВОД” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТВОД” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували 7 (седем) съветника - „ЗА” 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 



  

Предложението се приема със 7 (седем) гласа – „ЗА” 

 

 

                                                 РЕШЕНИЕ № 218 
 

 

Относно: Годишен план за паша на територията на община Чупрене за 2022 год. 

 

 

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

администрация, чл. 37и, ал. 3 и чл.37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),  

 

 
Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 1.Приема Годишен план за паша на територията на Община Чупрене за 2022 год. 

и определя задълженията и правилата за ползване и поддържането на имотите за общо 

и индивидуално ползване от общината и от ползвателите. 

 2.Определя пасища, мери и ливади за индивидуално /Приложение 1/ и общо 

ползване /Приложение 2/ на стопани отглеждащи пасищни селскостопански животни за 

стопанската 2021/2022 г.. 

 3. Определя размер на годишно плащане на стопани отглеждащи пасищни 

животни, съгласно член 37в, ал.4 за стопанската 2021/2022 г. за землищата на Община 

Чупрене: 

 

Землище Ниви 

лв./дка 

Пасища 

лв./дка 

Ливади 

лв./дка 

ТН 

лв./дка 

Лозя 

лв./дка 

Полски път 

лв./дка 

Върбово 21 7 9 20 23 20 

Горни Лом 20 7 9 20 20 20 

Долни Лом 15 7 9 20 20 20 

Протопопинци 31 7 9 20 20 20 

Репляна 22 7 9 20 20 20 

Средогрив 33 7 9 20 20 20 

Търговище 21 7 9 20 23 20 

Чупрене 25 7 9 25 23 20 

  

            4. Дава съгласие след разпределението на площите, останалите свободни 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг, 

в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по реда на 

чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. Дава съгласие останалите след провеждане на търга по 

предходното изречение свободни пасища, мери и ливади да се отдават чрез търг на 

собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение 

да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по реда на чл. 37и, ал. 14 

от ЗСПЗЗ. 

Определя начална тръжна цена, както следва: 



 

 

Землище Ниви 

лв./дка 

Пасища 

лв./дка 

Ливади 

лв./дка 

ТН 

лв./дка 

Лозя 

лв./дка 

Полски път 

лв./дка 

Върбово 21 7 9 20 23 20 

Горни Лом 20 7 9 20 20 20 

Долни Лом 15 7 9 20 20 20 

Протопопинци 31 7 9 20 20 20 

Репляна 22 7 9 20 20 20 

Средогрив 33 7 9 20 20 20 

Търговище 21 7 9 20 23 20 

Чупрене 25 7 9 25 23 20 

 

 5. На основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с издаване на заповеди по 

чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2021 - 2022 година, Общински съвет Чупрене дава 

съгласието си за отдаване под наем за 1 /една/ година на имоти полски пътища /общо 

път или част от път/ и на осн. чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, във връзка с издаване на заповеди 

по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2021-2022 година, Общински съвет Чупрене дава 

съгласието си за отдаване под наем за 1 /една/ година на имоти, които не могат да се 

обособят в самостоятелни масиви/маломерни имоти на ползвателите на масиви, срещу 

предоставено искане и платено рентно плащане, съгласно точка 3. 

 6. След влизане в сила решението възлага на кмета на Община Чупрене да 

издаде заповед и сключи договори за съответната стопанска година. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.39 часа. 

 

 

 

 

            Протоколчик:    Председател ОбС: 

 

                        /Е.Петрович/    /Иван Велков/ 

 


