
 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. ЕЛХОВО 

 

               

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
   

от  Петър  Андреев  Киров  - кмет на Община Елхово 

 

Относно: Предложение за добив и продажба на добитата дървесина и 

дърва за огрев за местното население от горски територии – общинска 

собственост за 2022 г. 

 

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници, 

 

 Съгласно чл.112, ал.1 от Закона за горите ползването на дървесина от 

горските територии - държавна или общинска собственост, се осъществява по 

един от следните начини: 

1. чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

2. чрез добив и продажба на добита дървесина. 

Ползването на дървесина – общинска собственост се извършва по ред 

определен в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и не дървесни горски продукти/Наредбата/.  

Съгласно чл. 5 ал.1 от Наредбата, ползването на дървесина се 

осъществява: 

1. чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

2. чрез добив и продажба на добита дървесина. 

Съгласно чл. 5 ал.2, не се разрешава ползването на дървесина в едно 

насаждение едновременно по двата начина по ал. 1. 

Съгласно чл. 5 ал.3, ползването на дървесина от горските територии - 

общинска собственост, се осъществява по начините по ал. 1, определени с 

решение на общинския съвет. 

Годишното ползване на дървесината в общинските гори за 2022 година, 

собственост на община Елхово, ще се извърши в съответствие с планираният 

лесосечен фонд,  по вид и обем, определен в лесоустройственият  план за 2022 

г., който се одобрява от Регионалната дирекция по горите гр. Сливен. 

Предвиждат се възобновителни сечи в широколистните отдели – 

общинска собственост, определени съгласно Лесоустройствения проект, за 

задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев. 

Със свое решение № 296/26/11/ по Протокол №26 от 25.02.2022 г ., 

Общински съвет – Елхово, одобри Годишен план за ползване на дървесина 

през 2022 година в гори собственост на община Елхово. 

Със свое решение № 295/26/10/ по Протокол №26 от 25.02.2022 г ., 

Общински съвет – Елхово определи съответно цена на добив на дървесина. 

Въз основа на гореизложеното, предлагам Общинския съвет – Елхово  да 

вземе следните: 



 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.112,  ал.1, т.2  от Закона за 

горите и чл. 5 ал.1, т.2 и 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 - Елхово, разрешава добив и продажба на добита дървесина и 

дърва за огрев от горските територии - общинска собственост в следните 

землища и отдели: 

                        

с. Вълча Поляна    

отдел 377 ,,а“ - 430 пл. м3 дърва за огрев 

отдел 377 ,,б“ - 930 пл.м3 дърва за огрев 

отдел 377 ,,в“ - 590 пл.м3 дърва за огрев 

 

с. Лесово   

отдел 470 ,,б“ - 210 пл. м3 дърва за огрев 

отдел 470 ,,в“ - 35 пл. м3 дърва за огрев 

отдел 470 ,,ж“ - 5 пл. м3 дърва за огрев 

отдел 475 ,,б“ – 10 пл. м3 дърва за огрев 

отдел 475 ,,в“ - 15 пл. м3 дърва за огрев 

отдел 475 ,,д“ - 90 пл. м3 дърва за огрев 

 

с. Чернозем 

отдел 436 ,,а“ - 480 пл. м3 иглолистна дървесина 

 

ІІ. Упълномощава кмета на община Елхово да организира всички 

дейности за възлагане добива и продажбата на дървесина. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 


