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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със
снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и
пожари, със строителна дървесина
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
При отстраняване на последствията от природни бедствия или пожари има случаи, в които
граждани се обръщат към община Елена с молба за предоставяне на строителна дървесина
от общински горски територии на преференциални цени. Намирам удовлетворяването на
такива молби от страна на местната власт за оправдано и социално отговорно поведение и
във връзка с това внасям настоящето предложение.
Съгласно Закона за горите, физическите лица с постоянен адрес в общината, могат да
закупуват от общинските горски територии стояща дървесина на корен за собствени
нужди без право на продажба. Общото количество дървесина, което членовете на едно
домакинство могат да закупят за една календарна година по този начин, е до 10 кубически
метра. Добивът на дървесина в тази връзка се извършва само в насаждения, в които е
предвидено провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60
години, санитарни и технически сечи, сечи в издънкови гори за превръщане в семенни и
нискостъблени гори, както и при санитарно прочистване.
Общински съвет Елена със свое Решение № 40 / 04.04.2013 г. е определил подотдел 211
„е1” в землището на с. Беброво за продажба на стояща дървесина на корен (строителна
дървесина) за физически лица с постоянен адрес в община Елена, пострадали от природни
бедствия и пожари. Към момента запасът от строителна дървесина в този подотдел е
около 14 куб.м., което е недостатъчно предвид това, че има правоимащи лица с действащи
позволителни за сеч, остатъците по които надхвърлят това количество.
В действащия горскостопански план за територията на община Елена, бивше Държавно
лесничейство Елена има подотдели, в които са предвидени мероприятия, отговарящи на
горепосочените изисквания. Един от тях е подотдел 365 „п2” в землището на с.
Шилковци, подходът до който е сравнително лесен.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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. 111, ал. 2, т. 2, ал. 3 и ал. 4; чл. 112, ал. 1, т. 1 от
Закона за горите, Общински съвет Елена:
1. Утвърждава добива на дървесина и мероприятията в общинските горски
територии съгласно горскостопанския план за територията на община Елена за
подотдел 365 „п2” в землището на с. Шилковци в размер на 190 пл. куб. м. по
таксационна характеристика.
2. Определя подотдел 365 „п2” в землището на с. Шилковци за продажба на стояща
дървесина на корен (строителна дървесина) без право на продажба за физически
лица, адресно регистрирани в община Елена, пострадали от природни бедствия и
пожари.
3. Лицата по т.2 заплащат строителната дървесина по цени, определени в т. 3 от
Решение № 134 / 29.12.2014 г. на Общински съвет Елена, намалени с 50%.
4. Упълномощава кмета на община Елена да разрешава закупуването на строителна
дървесина без право на продажба за лицата по т. 2 от настоящото решение в размер
до 10 куб.м. В случаите, когато е заявена необходимост от строителна дървесина над
това количество, разрешението се дава от Общински съвет Елена.
5. Възлага на кмета на община Елена организирането и провеждането на
съответните процедури по Закона за горите.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Калоян Златев, старши експерт „ОСГТ“
04.06.2015 г., 14:55 ч.
Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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