
 

 

 

 

                

   ДО 

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

   СМОЛЯН 
 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 

 

от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян 

 

        Относно: Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост 

на основание Наредба 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 и определяне на тарифа за изпълнението 

им. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

    Със Заповед № РД – 0032/18.01.2017г. е обявено бедствено положение, в 

следствие на бурен вятър на територията на община Смолян и затворени пътища в 

резултат на изкоренени и паднали дървета и прекъснато електро захранване е 

необходимо провеждане на  спасителни и неотложни аварийно – възстановителни 

работи в община Смолян. 

   В следствие от горецитираното бедствено положение, в горските територии 

собственост на община Смолян  има много изкоренени, паднали  и пречупени 

дървета. Необходимо е да се направи инвентаризация на тези насаждения, за да 

може дървесината да бъде усвоена , защото тя е предпоставка за увеличаване на 

пожарите и разпространението на горски вредители. С цел  оползотворяване на 

пострадалата дървесина  в общински горски територии,  моля за Вашето съгласие за 

провеждане на процедура за възлагане на дейности в горски територии – общинска 

собственост чрез пряко договаряне с цел недопускане на увреждането й.  

За тази цел е необходимо Вашето решение за определяне на тарифи за 

извършване на дейности в горските територии – общинска собственост, както и 

допускане на предварително изпълнение на същото по реда на чл.60, ал.1 от АПК с 

цел защита на особено важни обществени интереси.  

     От Закъснението на изпълнението на решението ще последва значителна и трудно 

поправима вреда за Община Смолян.   

      

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл.21, 

ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

чл.27 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
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горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървестни горски продукти,  във връзка с чл.10 от същата наредба, 

предлагам общински съвет да приеме следните:  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

І. Упълномощава кмета на Община Смолян, на основание чл.27 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, да сключи договори, с предмет « инвентаризация и маркиране на 

дървесина пострадала от природни бедствия, пожари, производствени аварии, 

биотични и абиотични фактори в гори собственост на община Смолян», с лица или 

търговци, отговарящи на изискването на чл.11, ал.1 от цитираната Наредба. 

 

              II. Определя тарифи за изпълнение на дейностите: 

                   1. Маркиране на стояща дървесина на корен: 

                  - Едра строителна дървесина – 1.20лв/м3 

                 - Средна строителна дървесина – 1.40 лв/м3  

                 - Дребна строителна дървесина – 1.70 лв/ м3 

                 - Дърва за огрев                         - 1.70 лв/пространствен м3 

                       2. Изготвяне на план-извлечение на подотдел – 25.00 лв. 

                       3. Изработване на технологичен план за добив на дървесина – 25.00 лв. 

        4. Издаване на позволително за сеч – 30.00 лв. 

             5. Изготвяне на протокол за освидетелстване на сечище – 50.00лв. 

        6. Експедиране на лежаща дървесина   - 1.50лв/м3         

 

Всички цени са без включен ДДС 

 

IІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедури за  

продажба на стояща дървесина на корен, 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, при 

спазване на условието на чл.7, ал.5 от същата Наредба, по цени съгласно Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 

Смолян. 

 

IV. На основание  чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение. 

 

 

 

  

                     ВНОСИТЕЛ:               

   Николай Мелемов  

   Кмет на Община Смолян    

 
 


