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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 101 / 02.09.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 02.09.2021 г. 

 

 

Относно: Определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба 

на дървесина от обекти Б1-2021 и Б2-2021, обхващащи подотдели 1/п, 1/т, 6/а1, 

6/в1, 6/г1, 6/щ, 6/ю и 6/я, представляващи горски територии - общинска 

собственост в землището на с. Дрента, община 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. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 3 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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

10 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- 3/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Открива процедура за ползване на дървесина от общински горски територии, 

собственост на община Елена, чрез продажба на стояща дървесина на корен, 

както следва: 

1.1. В обект Б1-2021, обхващащ подотдели 1/п и 1/т в землището на с. Дрента, 

община Елена, с общо прогнозно количество 1 553 пл. куб.м., подробно 

описани в Приложение № 1 към настоящото решение; 

1.2. В обект Б2-2021, обхващащ подотдели 6/а1, 6/в1, 6/г1, 6/щ, 6/ю и 6/я в 

землището на с. Дрента, община Елена, с общо прогнозно количество 2 746 

пл. куб.м., подробно описани в Приложение № 2 към настоящото решение. 

2. Определя вида на процедурата за ползване по т. 1, а именно чрез провеждане 

на открит конкурс по реда на Раздел II от Глава Втора и Раздел I от Глава 

Трета на 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. Възлага на кмета на община Елена да утвърди началната стойност на обектите 

по реда на чл. 12, ал. 1 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, 

както и да организира и проведе процедурата по т. 1. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


