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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: Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за 

продажба на дървесина от общинските горски територии през 2019 година 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена eжегодно реализира ползване на дървесина от горските територии 

общинска собственост в съответствие с изготвените горскостопански планове. Годишното 

ползване през 2019 година, съгласно приложените планове е в очакван размер на 19 267 

куб.м., от които 7 606 куб.м. по Годишния план за ползване на дървесина през 2019 година 

и 11 661 пл.куб.м. по Годишния план за ползване на дървесина през 2019 година, 

преходни остатъци от общинските горски територии. 

Редът за ползване на дървесина от горските територии е регламентиран в глава пета, 

раздел I от Закона за горите и в 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. 

Съгласно чл. 112 от Закона за горите, ползването на дървесина от горските територии - 

общинска собственост, се осъществява чрез продажба на стояща дървесина на корен или 

чрез добив и продажба на добита дървесина, като начинът на ползване се определя от 

собственика, респ. общинския съвет. Както и през предходните години, предлагам да бъде 

избран начин на ползване „продажба на стояща дървесина на корен“, който предполага 

по-малко ангажименти за общината. Съгласно чл. 49, 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, продажбата на 

стояща дървесина на корен се осъществява чрез търг с явно или тайно наддаване, конкурс 

или по ценоразпис. 

Съгласно чл. 115 от същия закон и чл. 38 от горецитираната Наредба, общините - 

собственици на гори могат да предоставят до една трета от годишното си ползване на 

дървесина за добив или за преработване на търговци, които осъществяват дейността си и 

са със седалище и адрес на управление на територията на съответната община. От 

01.01.2016 година влезе в сила и допълнително изискване , а имено  - търговците трябва да 
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притежават документ за съответствие за международен стандарт, издаден от независим 

орган по сертификация, свързан с дейностите за добиви/или за преработка на дървесина. 

За целта търговците следва да подадат заявление, в което посочват количеството 

дървесина, което желаят да добият, или количеството дървесина по дървесни видове и 

асортименти, които желаят да закупят. 

Съгласно чл. 111, ал. 2 от Закона за горите, добивът на дървесина от горските територии 

се извършва от търговци, регистрирани в публичен регистър на имащите право да 

извършват дейности в горските територии, с изключение на случаите, когато добивът се 

извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от 

държавни или общински гори без право на продажба. В тези случаи физическите лица 

закупуват дървесината от горските територии, собственост на общината, в която е 

постоянният им адрес, а когато това е невъзможно - от горските територии, държавна 

собственост. Количеството дървесина, което може да се добива от физически лица, се 

определя с решение на общинския съвет. Кметовете на общините или на населените места 

изготвят списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесината от 

горските територии. В списъците се вписват трите имена и постоянният адрес на не 

повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има 

право да закупи, но не повече от 8 пр.куб.м. 

Практиката е показала, че поради разположението на общинските горски територии, 

трудния терен, спецификата на работата и необходимостта от транспортиране на добитата 

дървесина с техника с повишена проходимост, голяма част от физическите лица нямат 

възможност сами да извършат добив на дървесина и в повечето случаи наемат за целта 

фирми, притежаващи съответната техника. Освен това, от гледна точка осъществяване на 

по-добър контрол, е целесъобразно на търговците, извършващи дейностите в общинските 

гори, да се възложи и осигуряването на дървесина за имащите право на добив по реда на 

чл. 111, ал. 2, която физическите лица да закупуват от тях на преференциални цени. 

Във връзка с всичко гореизложено, предлагам на Общински съвет Елена 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.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: 

1. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски територии 

съгласно горскостопанските планове и Годишен план за ползване на дървесина през 

2019 г. за следните подотдели по землища: 155 „н“,  211 „м1”, 472 „н” в землището на 

с. Беброво; 419 „л3”, 420 „с” в землището на с. Блъсковци,  1 „и”, 4 „м”, 4 „н” в 

землището на с. Дрента; 236 „е”, 238 „ж”, 239 „г“, 239 „ж“,  240 „д”, 240 „з”, 240 „и“, в 

землището на с. Каменари; 324 „е”, 324 „з”, 326 „в”, 329 „е”, 329 „н”, 330 „х”, 330 „ч”, 

в землището на с. Костел; 90 „т“ – в землището на с. Мийковци; 338 „д2“ – в 

землището на с. Руховци;  365 „н2”, 390 „г”, 391 „г“, 392 „е“ в землището на с. Средни 

Колиби,  57 „ж”, 208 „б” в землището на с. Тодювци;  364 „о1“, 365 „ж”, 365 „м”, 365 
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„д1“, 365 „ж1“, 365 „л1“ 367 „м“, 367 „н“ в землището на с. Шилковци, 359 „х”, 359 

„ц“, 361 „в1“, 361 „д1“, 361 „ю1“, 419 „б  в землището на с. Яковци.  

2. Утвърждава добива на дървесина, мероприятията в общинските горски територии 

съгласно горскостопанските планове и Годишен план за ползване на дървесина, 

преходни остатъци през 2019 г. за следните подотдели по землища: 415 „е” в 

землището на с. Блъсковци; 3 „б“,  9 „р” в землището на с. Дрента; 180 „н1“ – в 

землището на с. Илаков рът;  239 „к”, 239 „с”, 239 „ц”, 240 „н”, 242 „е“, 243 „и“, 243 

„к“, 243 „о“, 244 „а“, 244 „и“, 245 „а1“ в землището на с. Каменари; 311 „д”, 311 „и“, 

314 „д“, 315 „б“, 315 „д“, 322 „е“, 324 „л“, 327 „ц” в землището на с. Костел; 379 „в1“, 

389 „а1“, 389 „в1” в землището на с. Средни Колиби;  57 „б”, 57 „м“, 61 „г”, 208 „б“ в 

землището на с. Тодювци;  365 „в1”, 366 „и”, 368 „х“, 369 „а1, 369 „б1”, в землището 

на с. Шилковци; 413 „о“ – в землище с. Яковци. 

3. Определя начин на ползване на дървесина от общинските горски територии през 

2018 година „продажба на стояща дървесина на корен“ и вид на процедурата за 

продажба – „търг с тайно наддаване“ по реда на 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. 

4. Определя начални цени за продажба на дървесина по категории както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Цена за продажба на дървесина 

лв. без ДДС 

1. Иглолистен объл  

дървен материал 

  

 А). Едра строителна куб.м.  

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 

 Б) среден: куб.м.  

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 35.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 24.00 

 В) дребен: куб.м. 15.00 

2. Широколистен объл  

 дървен материал: 

 Бук, дъб, габър и 

други твърди 

широколистни 

видове 

Трепетлика, липа, 

бреза и други 

меки широко-

листни видове 

 А). Едра строителна куб.м.   

 Іа клас на сортимента куб.м. 79.00 44.00 

 І клас на сортимента куб.м. 54.00 39.00 

 ІІ клас на сортимента куб.м. 44.00 34.00 

 Б) среден: куб.м.   

 ІІІ клас на сортимента куб.м. 28.00 28.00 

 ІV и V клас на сортимента куб.м. 20.00 20.00 

 В) дребен: куб.м. 15.00 15.00 

3.  Дърва за горене и вършина:   

 А) дърва от иглолистни дървесни 

видове с диаметър на до 10 см 

пр.куб.м. 12.00 

 Б) дърва от широколистни меки пр.куб.м. 12.00 
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дървесни видове с диаметър над 

10 см 

 В) дърва от широколистни 

твърди дървесни видове с 

диаметър над 10 см 

пр.куб.м. 18.00 

 Г) дърва от иглолистни, меки 

широколистни и твърди 

широколистни дървесни видове с 

диаметър до 10 см 

пр.куб.м. 10.00 

 Д) ОЗП от широколистни 

дървесни видове 

куб. м 38.00 

 Е) ОЗП от иглолистни дървесни 

видове  

куб. м 30.00 

 

5. Определя количество, 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 до 2 535 кубични метра. 

6. Определя максимално количество дърва за огрев, което физически лица с 

постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани в списъците да могат да 

закупят по реда на чл. 111, ал. 2 от Закона за горите в размер на 8 пространствени 

кубични метра. 

7. Определя преференциални крайни цени (с включен ДДС) за закупуване на дърва 

за огрев от физически лица с постоянен или настоящ адрес в община Елена, вписани 

в списъците по чл. 111, ал. 5 от Закона за горите както следва: 

 6.1. От временен горски склад   - 42.00 лв. 

 6.2. Доставени на адрес по местоживеене - 57.00 лв. 

8. Определя количество дърва за огрев, което да бъде предоставено на ветерани, 

участвали във Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали в 

размер на 6 (шест) пространствени кубични метра, доставени до местоживеенето на 

съответните лица на територията на община Елена. Разходите за добив на дървата за 

огрев по тази точка са за сметка на общинския бюджет. 

9. Възлага на кмета на община Елена провеждането на процедурите, свързани с 

изпълнението на настоящето решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


