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Р ЕШЕНИ Е  

 
№ 133 / 24.10.2013 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 11 / 24.10.2013 г. 

 
 
Относно: Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за 
продажба на дървесина от общинските горски територии през 2014 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.чл.111 до 115 от Закона за горите и съгласно 
Наредбата 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 – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски територии 
съгласно горскостопанските планове и годишен план за ползване на дървесина през 
2014 г. за следните подотдели по землища -  2 „а”, 4 „р”, 9 „п”, 38 „а” в землището на 
с. Дрента; 49 „у”, 50 „щ”, 54 „б”,  54 „г”, 57 „м”, 58 „л”, 61 „е”, 208 „д” в землището на 
с. Тодювци;  187 „з” в землището на с. Буйновци; 101 „е” в землището на с. 
Мийковци; 125 „а” в землището на с. Илаков рът; 215 „н”, 240 „п”, 243 „м”, 244 „р”, 
244 „ш” в землището на с. Каменари; 245 „ч” в землището на с. Костел; 208 „щ1”, 208 
„з2” в землището на с. Майско; 368 „а”, 368 „п” в землището на с. Шилковци.  

2. Определя начин на ползване на дървесина от общинските горски територии през 
2014 година „продажба на стояща дървесина на корен“ и вид на процедурата за 
продажба – „търг с тайно наддаване“ по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 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 
горски продукти. 

 

 

 



3. Определя начални цени за продажба на дървесина по категории както следва: 

№ 
по 
ред 

Наименование Мярка Цена за продажба на дървесина 
лв. без ДДС 

1. Иглолистен объл  
дървен материал 

  

 А). Едра строителна куб.м.  

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 

 Б) среден: куб.м.  

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 35.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 24.00 

 В) дребен: куб.м. 15.00 

2. Широколистен объл  
 дървен материал: 

 Бук, дъб, габър и 
други твърди 
широколистни 
видове 

Трепетлика, липа, 
бреза и други 
меки широко-
листни видове 

 А). Едра строителна куб.м.   

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 44.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 39.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 34.00 

 Б) среден: куб.м.   

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 28.00 28.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 20.00 20.00 

 В) дребен: куб.м. 15.00 15.00 

3.  Дърва за горене и вършина:   

 А) дърва от иглолистни дървесни 
видове 

пр.куб.м. 12.00 

 Б) дърва от широколистни меки 
дървесни видове 

пр.куб.м. 12.00 

 В) дърва от широколистни 
твърди дървесни видове 

пр.куб.м. 14.00 

 

4. Определя количество, което да бъде предоставено на търговци със седалище и 
адрес на управление, и осъществяващи дейност на територията на община Елена, по 
реда на чл. 115 от Закона за горите, в размер на 2 065 плътни кубични метра. 

5. Определя максимално количество дърва за огрев, което физически лица с 
постоянен или настоящ адрес в община Елена, могат да закупят по реда на чл. 111, 
ал. 2 от Закона за горите в размер на 8 пространствени кубични метра. 



6. Определя преференциални крайни цени за закупуване на дърва за огрев от 
физически лица с постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани в 
списъците по чл. 111, ал. 5 от Закона за горите както следва: 
 6.1. От временен горски склад   - 33.00 лв. 
 6.2. Доставени на адрес по местоживеене - 45.00 лв. 

7. Определя количество дърва за огрев, което да бъде предоставено на ветерани, 
участвали във Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали в 
размер на 6 пространствени кубични метра, доставени до местоживеенето на 
съответните лица на територията на община Елена. Разходите по тази точка са за 
сметка на общинския бюджет. 

8. Възлага на кмета на община Елена провеждането на процедурите, свързани с 
изпълнението на настоящето решение. 

 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


