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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на 

дървесина от обекти Е5-2022 и Е6-2022, обхващащи подотдели 382/е1, 385/и, 385/н, 

386/с1, 388/и1, 388/щ, 390/щ, 391/ж, 368/х, и 402/ю, представляващи горски територии 

- общинска собственост в землищата на с. Средни колиби и с. Шилковци, община 

Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 9 / 27.01.2022 г. Общински съвет Елена е приел Годишен план за ползването 

на дървесина в горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Елена 

през 2022 година. Съгласно чл. 7, ал. 4 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, същият е публикуван на интернет 

страницата на община Елена на 03.02.2022 г. Наличието на одобрен и публикуван 

годишен план е предпоставка за провеждане на процедурите за ползване на дървесина. 

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 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 (навсякъде по-нататък в текста за краткост 

„Наредбата“), възложител на процедурите за ползване в горските територии - общинска 

собственост, когато общинската горска структура е част от общинската администрация, е 

кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице. 

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата, начинът на ползване и конкретните количества за 

продажба на дървесината от горските територии - общинска собственост, се определят с 

решение на общинския съвет, като вариантите за това са регламентирани в чл. 5, ал. 1 от 

същата - чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез добив и продажба на 

добита дървесина. Не се допуска смесване на ползването на дървесина в едно насаждение 

едновременно по двата начина. Процедурите за продажба на дървесина за горските 

територии - общинска собственост, когато общинската горска структура е част от 

общинската администрация, се организират и извършват от кмета на общината или 

оправомощено от него длъжностно лице. 
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Съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредбата, началните цени при провеждане на процедури за 

продажба на дървесина от горските територии - общинска собственост, се определят въз 

основа на анализ на разходите за добив и тенденциите за изменението им; условията, 

утежняващи или облекчаващи усвояването на съответния обект; разходите за 

транспортиране на дървесината до мястото на продажба; сравнителен анализ на цените 

при продажба на дървесина и недървесни горски продукти от други собственици на гори в 

района или държави от региона; тенденциите за изменение на пазарните условия, или 

комбинация от горните. 

В изпълнение на Решение № 9 / 27.01.2022 г. Общински съвет Елена, е възложено 

маркиране на насаждения и дървета за сеч, и са изготвени и одобрени карнет-описи, в 

които са заложени видовете и количествата дървесина, предвидени за добив. 

Предлагам да бъде организиран търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен в два обекта, както следва: 

- Обект Е5-2022, обхващащи подотдели 382/е1, 385/и, 385/н, 386/с1, 388/и1, 388/щ, 

390/щ и 391/ж в землището на с. Средни колиби, с общо прогнозно количество 841 

пл.куб.м., подробно описани в Приложение № 1; 

- Обект Е6-2022, обхващащ подотдели 368/х и 402/ю в землището на с. Шилковци, с 

общо прогнозно количество 245 пл.куб.м., подробно описани в Приложение № 2. 

Обектите отговарят на изискванията на чл. 47 от Наредбата: във всеки един обект са 

включени съседни или териториално близки подотдели; съгласно технологичните 

планове, на база обект ще се използва подобна по характеристики техника и технология за 

добив, товарене и транспортиране; за складиране и/или транспортиране на добитата от 

един обект дървесина ще се ползват едни и същи пътища; размерът на предлаганите 

количества е съобразен с възможностите на различните потребители; обемът на 

дървесината не превишава ограничението от 20 хил. пл. куб.м. при продажба на стояща 

дървесина на корен. 

Във връзка с всичко гореизложено, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. 1 и ал. 3, и 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, Общински съвет Елена: 

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 Е5-2022, обхващащ подотдели 382/е1, 385/и, 385/н, 386/с1, 388/и1, 

388/щ, 390/щ и 391/ж в землището на с. Средни колиби, с общо прогнозно 

количество 841 пл.куб.м., подробно описани в Приложение № 1 към 

настоящото решение; 
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1.2. В обект Е6-2022, обхващащ подотдели 368/х и 402/ю в землището на с. 

Шилковци, с общо прогнозно количество 245 пл.куб.м., подробно описани в 

Приложение № 2 

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

търг с тайно наддаване по реда на 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 началните стойности на обектите 

по реда на чл. 4, ал. 4 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. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


