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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 135 / 02.12.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 15 / 02.12.2021 г. 

 

 

Относно: Определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба 

на дървесина за задоволяване нуждите на местното население от обекти Б7-2021, 

Б8-2021, Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021, обхващащи подотдели 101/к, 95/3, 94/а, 94/б, 

94/г, 94/д, 102/л, 102/м, 102/н и 182/а, представляващи горски територии - 

общинска собственост в землищата на с. Мийковци и с. Илаков рът, 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, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 12, ал. 1, т. 

1, чл. 46, т. 2, чл. 66, ал. 2, т. 3 и чл. 71, ал. 5, т. 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 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

12 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 
 

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

собственост на община Елена, чрез добив и продажба на добита дървесина с 

приоритет за задоволяване нуждите на местното население и дейностите на 

бюджетна издръжка от бюджета на община Елена, както следва: 

1.1. В обект Б7-2021, обхващащ подотдели 101/к и 95/3 в землището на с. 

Мийковци, община Елена, с общо прогнозно количество 1 046 пл. куб.м., 

подробно описани в Приложение № 1 към настоящото решение; 

1.2. В обект Б8-2021, обхващащ подотдели 94/а, 94/б и 94/г в землището на с. 

Мийковци, община Елена, с общо прогнозно количество 1 224 пл. куб.м., 

подробно описани в Приложение № 2 към настоящото решение; 

 

 



 

1.3. В обект Б9-2021, обхващащ подотдели 94/д и 102/л в землището на с. 

Мийковци, община Елена, с общо прогнозно количество 1 470 пл. куб.м., 

подробно описани в Приложение № 3 към настоящото решение; 

1.4. В обект Б10-2021, обхващащ подотдели 102/м и 102/н в землището на с. 

Мийковци, община Елена, с общо прогнозно количество 1 599 пл. куб.м., 

подробно описани в Приложение № 4 към настоящото решение; 

1.5. В обект Б11-2021, представляващ подотдел 182/а в землището на с. Илаков 

рът, община Елена, с общо прогнозно количество 307 пл. куб.м., подробно 

описани в Приложение № 5 към настоящото решение 

2. Определя вида на процедурата за ползване по т. 1, както следва: 

2.1. За добива на дървесина - чрез провеждане на открит конкурс по реда на 

Раздел II, Глава Втора 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; 

2.2. За продажбата на дървесина - по ценоразпис, съгласно чл. 71 от Раздел II, 

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 калкулативен метод съгласно чл. 3а, ал. 1, т. 1 и чл. 3а, ал. 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, като определя максимална цена от 32 лв. без 

ДДС на плътен кубичен метър за всички обекти. 

4. Възлага на кмета на община Елена да организира приемането на заявления за 

закупуване на дървесина от физически лица с постоянна адресна регистрация 

на територията на общината и да утвърди критерии за включване в списъците 

по населени места (кметства, кметски наместничества). 

5. Приема ценоразпис и условия за продажба от временен склад на дървесината 

от обектите по т. 1, както следва: 

5.1. Ценоразпис, включващ нетна цена без ДДС за продажба от временен 

склад, по сортименти на дървесината, съгласно Приложение № 6 към 

настоящото решение; 

5.2. Максимални количества за закупуване на дървесина по отделните 

сортименти и категории купувачи, както следва: 

5.2.1. За едно домакинство с постоянен адрес на територията на община 

Елена, без право на препродажба и / или извозване извън границите 

на общината на закупената дървесина: 

 едра и средна строителна дървесина - до 4 пл.куб.м. 

 дребна строителна дървесина - до 6 пл.куб.м. 

 дърва за горене - до 8 пр.куб.м. 

 

 



 

5.2.2. За едно юридическо лице, в т.ч. регистриран офис на такова, със 

седалище на територията на община Елена, без право на 

препродажба и / или извозване извън границите на общината на 

закупената дървесина: 

 едра и средна строителна дървесина - до 6 пл.куб.м. 

 дребна строителна дървесина - до 8 пл.куб.м. 

 дърва за горене - до 12 пр.куб.м. 

5.2.3. За един служител на общинската горска структура при община 

Елена, без право на препродажба и / или извозване извън границите 

на общината на закупената дървесина - дърва за горене до 4 пр.куб.м. 

извън ограничението по т. 5.2.1 

5.2.4. За едно лице, военноинвалид или военнопострадал, с постоянен адрес 

на територията на община Елена, без право на препродажба и / или 

извозване извън границите на общината на закупената дървесина -

дърва за горене до 6 пр.куб.м. извън ограничението по т. 5.2.1 

5.3. Отстъпки от цените по приетия ценоразпис (Приложение № 6 към 

настоящото решение) по категории купувачи, както следва: 

5.3.1. За физически лица с постоянен адрес на територията на община 

Елена, без право на препродажба и / или извозване извън границите 

на общината на закупената дървесина - отстъпка от 30%; 

5.3.2. За второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка към 

бюджета на община Елена, без право на препродажба и / или 

извозване извън границите на общината на закупената дървесина - 

отстъпка от 20%; 

5.3.3. За юридически лица, в т.ч. регистрирани офиси на такива, със 

седалище на територията на община Елена, без право на 

препродажба и / или извозване извън границите на общината на 

закупената дървесина - отстъпка от 15%; 

5.3.4. За служители на общинската горска структура при община Елена, 

без право на препродажба и / или извозване извън границите на 

общината на закупената дървесина - отстъпка от 100%; 

5.3.5. За военноинвалиди и военнопострадали с постоянен адрес на 

територията на община Елена, без право на препродажба и / или 

извозване извън границите на общината на закупената дървесина - 

отстъпка от 100%, като цената на добива и транспорта са за сметка 

на общинския бюджет; 

5.3.6. За осигуряване на дърва за горене за отоплителната система на 

„МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) 

през отоплителния сезон 2021 - 2022 г. здравните заведения заплащат 

крайна цена от 50.00 лв. с включен ДДС на пр.куб.м. с включена 

доставка до обекта. 

 

 

 



 

6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе процедурите по    

т. 2 от настоящото решение при следните условия: 

6.1. След провеждането на процедурите за възлагане на добив на дървесина в 

обектите по т. 1, се формира средно претеглена цена за добив без ДДС по 

видове сортименти на дървесината на база очакван добив, която се 

закръгля нагоре до цяло число лева. Цената, която включените в списъка 

лица заплащат, се формира като сбор на закръглената средно претеглена 

цена за добив и стойността на дървесината съгласно ценоразписа 

(Приложение № 6) след прилагане на съответните отстъпки по т. 5.3 от 

настоящото решение. 

6.2. Изпълнителите по договори за добив на дървесина в обектите по т. 1 се 

задължават, при поискване от купувачите (физически лица с постоянна 

адресна регистрация на територията на община Елена, включени в 

списъците по т. 4 и заплатили стойността на дървесината от сортимента 

„дърва за огрев“), да доставят същата до съответния адрес по 

местоживеене или до друг в рамките на общината, посочен от купувача, 

при максимална цена за товарене и разтоварване от 10 лв. на пр.куб.м. и за 

транспорт (прав и обратен курс) от 2 лв. на километър.  

6.3. След удовлетворяване заявките на всички лица, включени в списъците по 

т. 4, изпълнителите по договори за добив на дървесина в обектите по т. 1 

имат право с приоритет да закупят оставащата добита дървесина по 

утвърдения с настоящото решение ценоразпис. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


