
 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 158 / 20.12.2013 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 15 / 20.12.2013 г. 

 
Относно: Промени в Решение № 137 / 26.10.2012 г. и Решение № 133 / 24.10.2013 год. 

на Общински съвет Елена 

 
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. Променя т.1 от Решение № 133 / 24.10.2013 г. както следва: 

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” - землище с. 

Дрента, 49 „у”, 50 „щ”, 54 „б”,  54 „г”, 57 „м”, 58 „л”, 61 „е”, 208 „д” – землище с. 

Тодювци,  187 „з” - землище с. Буйновци, 101 „е” - землище с. Мийковци, 125 „а” - 

землище с. Илаков рът, 215 „е1”, 240 „о”, 243 „с”, 244 „р”, 244 „ц” – землище с. 

Каменари, 245 „в1” – землище с. Костел, 208 „в” – землище с. Майско, 368 „а”, 368 

„п”, 369 „м”, 369 „ж”, 366 „ц” – землище с. Шилковци, 148 „г2” – землище с. Марян“ 

съгласно Приложение № 2 към настоящото решение 

 

2. Променя раздел 3 от таблицата по т.3 от Решение № 137 / 26.10.2012 г. и Решение 

№ 133 / 24.10.2013 г., както следва: 

3. Дърва за горене и вършина   

 А) дърва от иглолистни дървесни видове 

с диаметър над 10 см. 

пр. куб. 

м. 

12.00 лв. 

 Б) дърва от широколистни меки 

дървесни видове с диаметър над 10 см. 

пр. куб. 

м. 

12.00 лв. 

 В) дърва от широколистни твърди 

дървесни видове с диаметър над 10 см. 

пр. куб. 

м. 

14.00 лв. 



 Г) Дърва от иглолистни, широколистни 

меки и широколистни твърди 

растителни видове с диаметър до 10 см. 

пр. куб. 

м. 

10.00 лв. 

 

4. Променя в т.4 от Решение № 133 / 24.10.2013 г. количеството, 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 3127 плътни кубични метра; 

5. Възлага на Кмета на Община Елена да извърши необходимите действия по 

сключване на допълнителни споразумения с изпълнителите по действащите 

договори за продажба на стояща дървесина на корен. 

 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 


