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О Б Щ И Н А   С М О Л Я Н 
 
 

На основание чл.27, ал.1 от 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 
Решение № 511/29.06.2017 г. на Общински съвет – Смолян 

 
 

О Б Я В Я В А 
 
 
на всички заинтересовани физически лица, възлагане изпълнение на дейности 
по чл. 10, ал. 1, т. 18  от 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 кани търговци 
регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и 
физически лица, регистрирани в публичния регистър по чл. 235 ЗГ и 
притежаващи удостоверение за регистрация за тази дейност, да подават 
заявление за сключване на договор с предмет „Инвентаризация и 
маркиране на дървесина  пострадала от корояди, болести и други 
вредители“ в горски територии - общинска собственост, като дейностите са 
както следва:  

-маркиране на стояща дървесина на корен;  
-изготвяне на план извлечение на подотдел;  
-изработване на технологичен план за добив на дървесина;  
-изготвяне на позволително за сеч;  
-изготвяне на протокол за освидетелстване на сечище;  
-експедиране на лежаща дървесина. 

       Имотите ще бъдат разпределени по землища, като кандидатите подават 
заявления за извършване на горепосочените дейности само за посочените от тях  
землища, по цени определени с  Решение № 511/29.06.2017 г. на Общински 
съвет – Смолян, а именно: 

Определяне на тарифи за изпълнение на дейностите: 
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       А. 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 
        Б. Изготвяне на план-извлечение на подотдел – 15.00 лв. 
         В. Изработване на технологичен план за добив на дървесина – 15.00 лв. 
         Г. Издаване на позволително за сеч – 20.00 лв. 
         Д. Изготвяне на протокол за освидетелстване  на сечище – 50.00лв. 
         Е. Експедиране на лежаща дървесина    - 1.50лв/м3         
          Всички цени са без включен ДДС. 
  Възложените дейности ще се извършват на базата на сключен договор 
между лицата отговарящи на условията и Община Смолян. 
 Срока за който ще бъде сключен договора е 24 календарни  месеца. 

Изплащането ще става след представяне на всички необходими 
документи по издаването на позволително за сеч, експедиране на дървесината и 
представяне на електронен превозен билет копие 1 или копие 2.   

 
Горските  територии, собственост на община Смолян, по които 

следва да се възложат дейности са както следва по землища: 
        1.Землището на с. Широка лъка, с ЕКАТТЕ: 83274 
         -Имот 841.5, с площ 92,722 дка, местност „Метлово“ 
         -Имот 841.6, с площ 18,859 дка, местност „Метлово“ 
         -Имот 842.8, с площ 6,446 дка, местност „Качката“ 
         -Имот 843.30, с площ 142,363 дка, местност  - „Барганова вода“ 
         -Имот 843.26, с площ 910,830 дка, местност „Метлово“ 
         -Имот 848.1, с площ 432,380 дка, местност „Окманица“ 
         -Имот 12.1001, с площ 68,990 дка, местност „Ослен“ 
         -Имот 859.1, с площ 1071,749 дка, местност „Фускя“ 
         -Имот 861.1, с площ 32,446 дка, местност „Луковица“ 
         -Имот 861.7, с площ 27,640 дка, местност „Луковица“ 
         -Имот 862.1001, с площ 28,191 дка, местност „Луковица“ 
 
       2. Землище на гр. Смолян, с ЕКАТТЕ: 67653 
         -Имот 1.626, с площ 4,093 дка, местност „Гроба“ 
         -Имот 86.7, с площ 3,442 дка, местност „Дълго Блато“ 
         -Имот 86.10, с площ 4, 717 дка, местност „Дълго Блато“ 

-Имот 98.11, с площ 1, 356 дка, местност „Чернока“ 
         - Имот 245.1, с площ 17.942 дка, местност „Средок“ 
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         - Имот 245.2, с площ 4.178 дка, местност „Средок“ 
         - Имот 411.63, с площ 10.869 дка, местност „Руменско“ 
         - Имот 414.17, с площ 2.057 дка, местност „Клечково“ 
         - Имот 415.24, с площ 9. 721 дка, местност „Аршеновото“ 
         - Имот 415.28, с площ 3.559 дка, местност „Аршеновото“ 
         - Имот 423.36, с площ 2.815 дка, местност „Рупеца“ 
         - Имот 426.17, с площ 2.182 дка, местност „Преслопа Костовско“ 
         - Имот 426.22, с площ 4.876 дка, местност „Преслопа Костовско“ 
         - Имот 426.20, с площ 1.514 дка, местност „Преслопа Костовско 
         - Имот 427.2, с площ 2.514 дка, местност „Другосладско Въргово“ 
        - Имот 512.15, с площ 3.830 дка, местност „Харамийски връх“ 

- Имот 663.10, с площ 1.890 дка, местност „Горна река“ 
 

     3. Землище на с. Орешец, с ЕКАТТЕ: 53792 
       -Имот 14.129, с площ 99, 910 дка, местност „Могилата – Шенев чучур“ 
       -Имот 14.130, с площ 472,629 дка, местност „Могилата – Шенев чучур“ 
       -Имот 14.131, с площ 173,060 дка, местност „Могилата – Шенев чучур“ 
       -Имот 15.132, с площ 162,070 дка, местност „Могилата – Шенев чучур“ 
       -Имот 22.127, с площ 422,921 дка, местност „Могилата – Шенев чучур“ 
       -Имот 3.126, с площ 100,700 дка, местност „Могилата – Шенев чучур“ 
       -Имот 3.139, с площ 200,000 дка, местност „Пиклево“ 
       -Имот 3.140, с площ 122,210 дка, местност „Храстево“ 
       -Имот 3.141, с площ 60,000 дка, местност „Будевица“ 
       -Имот 3.142, с площ 610,290 дка, местност „Могилата – Шенев чучур“ 
       -Имот 3.143, с площ 120,575 дка, местност „Могилата – Шенев чучур“ 
       -Имот 5.133, с площ 110,855 дка, местност „Валера“ 
       -Имот 5.134, с площ 613,343 дка, местност „Валера“ 
       -Имот 8.128, с площ 182,753 дка, местност „Могилата – Шенев чучур“ 
       -Имот 8.135, с площ 175,947 дка, местност „Валера“ 
       -Имот 8.136, с площ 103,313 дка, местност „Валера“ 
       -Имот 8.137, с площ 283,441 дка, местност „Валера“ 
       -Имот 8.138, с площ 86,000 дка, местност „Валера“ 
 
       4. Землище на с. Соколовци, с ЕКАТТЕ: 67965 
       -Имот 025149, с площ 16,343 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025174, с площ 53,746 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025176, с площ 14,016 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025177, с площ 17,583 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025178, с площ 12,125 дка, местност „Шулковица“ 



                                       

4 

       -Имот 025179, с площ 15,151 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025180, с площ 22,544 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025266, с площ 0,691 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025267, с площ 1,792 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025270, с площ 0,387 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025269, с площ 12,839 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 025184, с площ 9,878 дка, местност „Хубча“ 
       -Имот 026069, с площ 74,089 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 026071, с площ 10,740 дка, местност „Шулковица“ 
       -Имот 026084, с площ 3,800 дка, местност „Хубча“ 
       -Имот 027070, с площ 26,804 дка, местност „Шулковица“ 
 
       5. Землище на с. Мугла, с ЕКАТТЕ: 49285 
         -Имот 238025, с площ 400,923 дка, местност „Голям Джинуп“ 

-Имот 238026, с площ 26,600 дка, местност „Голям Джинуп“ 
-Имот 029055, с площ 2,410 дка, местност „Сюлища“ 
-Имот 029038, с площ 5,972 дка, местност „Сюлища“ 
 

       6. Землище на с. Левочево, с ЕКАТТЕ: 43219 
        -Имот 001008, с площ 2, 557 дка, местност „Шукерица” 
        -Имот 003434, с площ 3, 919 дка, местност „Шишковото”  
        - Имот 004001, с площ 1727, 354 дка, местност „Пазлачища” 
        - Имот 020001, с площ 50,654 дка, местност „Равнището” 
        - Имот 024001, с площ 363, 176 дка, местност „Равнището” 
        - Имот 024002, с площ 6, 154 дка, местност „Равнището” 
        - Имот 025001, с площ 69,483 дка, местност „Кокора” 
        - Имот 025002, с площ 450,216 дка, местност „Кокора” 
       - Имот 026001, с площ 326,011 дка, местност „Кокора” 
       - Имот 026002, с площ 35,536 дка, местност „Кокора” 
       - Имот 029001, с площ 267, 110 дка, местност „Кокора” 
 
       7. Землището на с. Арда, с ЕКАТТЕ: 00597 
         - Имот 1.30, с площ 5.239 дка, местност „Падината“ 
         - Имот 1.45, с площ 9.425 дка, местност „Гергьоско“ 
         - Имот 1.50, с площ 3.496 дка, местност „Селище“   

- Имот 1.86, с площ 3.124 дка, местност „Кисьово“   
- Имот 1.127, с площ 15.400 дка, местност „Преслоп“   
- Имот 1.174, с площ 43.972 дка, местност „Сухо дол“   
- Имот 1.180, с площ 113.061 дка, местност „Ушина“   
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- Имот 1.181, с площ 29.727 дка, местност „Ушина“   
         - Имот 1.201, с площ 1.521 дка, местност „Селище“  

- Имот 1.215, с площ 51.435 дка, местност „Преслоп“   
- Имот 1.237, с площ 111.026 дка, местност „Преслоп“   
- Имот 1.238, с площ 16.963 дка, местност „Преслоп“  
- Имот 1.239, с площ 12.442 дка, местност „Преслоп“  
- Имот 2.377, с площ 21.963 дка, местност „Горен лок“  

         - Имот 3.325, с площ 21,168 дка, местност „Лагът“  
- Имот 3.619, с площ 4.600 дка, местност „Могилата“   
- Имот 4.588, с площ 22.971 дка, местност „Кокоделово“   
- Имот 4.688, с площ 15.475 дка, местност „Холевина“   
- Имот 22.477, с площ 27.758 дка, местност „Езеро“   
- Имот 22.513, с площ 2.896 дка, местност „Езеро“   
- Имот 22.521, с площ 64.065 дка, местност „Езеро“   
- Имот 22.523, с площ 17.756 дка, местност „Орталока“   
- Имот 22.524, с площ 32.337 дка, местност „Орталока“   

         - Имот 22.744, с площ 5.689 дка, местност „Равнище“ 
- Имот 28.2, с площ 474.439 дка, местност „Кацата“ 
- Имот 28.8, с площ 2.138 дка, местност „Кацата“ 
- Имот 29.137, с площ 87.556 дка, местност „Халолца“ 
 

      8.  Землище на с. Тикале, с ЕКАТТЕ: 72391 
         - Имот 030030, с площ 443,577 дка, местност „Кесарийца” 
         - Имот 030031, с площ 169,823 дка, местност „Падала”; 
 
      9.  Землище с. Славейно, с ЕКАТТЕ: 66957 
         - Имот 011036, с площ 63,368 дка, местност „Дерин кидик”; 
         - Имот 011028, с площ 34,254 дка, местност „Дирин кедик”; 
         - Имот 011026, с площ 19,026 дка, местност „Марковското”; 
         - Имот 008010, с площ 78,829 дка, местност „Аламоско”; 
         - Имот 007001, с площ 38,143 дка, местност „Падалски дол” 
 
      10. Землище на с. Виево, с ЕКАТТЕ: 11048 
 - Имот 017012, с площ 3,275 дка, местност „Ялова търла”;  
 - Имот 060067, с площ 75,351 дка, местност „Ревир Райковото”; 
 - Имот 060064, с площ 27,563 дка, местност „Ревир Райковото”; 
 - Имот 060060, с площ 579,133 дка, местност „Ревир Райковото”; 
 - Имот 060059, с площ 132,936 дка, местност „Ревир Райковото”; 
 - Имот 060063, с площ 62,215 дка, местност „Ревир Райковото” 
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 - Имот 060065, с площ 42,312 дка, местност „Ревир Райковото”; 
 - Имот 061013, с площ 123,966 дка, местност „Ревир Кесарийца”; 
 - Имот 061038, с площ 24,661 дка, местност „Ревир Кесарийца”; 
 - Имот 061085, с площ 62,127 дка, местност „Ревир Кесарийца”; 
 - Имот 061013, с площ 123,966 дка, местност „Ревир Кесарийца 
 - Имот 061099, с площ 263,749 дка, местност „Ревир Кесарийца”; 
 - Имот 062111, с площ 7,887 дка, местност „Ревир Бъзово”; 
 
       11. Землище на с. Кутела, с ЕКАТТЕ: 40748 

- Имот 001027, с площ 7,666 дка, местност „Буковака” 
- Имот 001116, с площ 15,571 дка, местност „Леската” 
- Имот 001117, с площ 3,330 дка, местност „Леската”  

 - Имот 028090, с площ 2,200 дка, местност „Ревир Мочура”  
 - Имот 031002, с площ 218,198 дка, местност „Хайдушки поляни” 
 - Имот 031003, с площ 474,311 дка, местност „Хайдушки поляни” 
 - Имот 031004, с площ 269,791 дка, местност „Хайдушки поляни” 
 - Имот 031005, с площ 50,350 дка, местност „Хайдушки поляни” 
 - Имот 031006, с площ 198,570 дка, местност „Хайдушки поляни” 
 - Имот 031007, с площ 69,927 дка, местност „Хайдушки поляни” 
 - Имот 031001, с площ 181,404 дка, местност „Хайдушки поляни“ 
 
       12. Землище на с. Турян, с ЕКАТТЕ: 73482 

- Имот 001008, с площ 4,172 дка, местност „Дервишица” 
- Имот 001010, с площ 3,407 дка, местност „Дервишки поляни” 
- Имот 001028, с площ 6,297 дка, местност „Дервишица” 
- Имот 001118, с площ 10,008 дка, местност „Чержик” 
- Имот 001302, с площ 11,246 дка, местност „Бухлевица” 
- Имот 001326, с площ 6,009 дка, местност „Кайнадина” 
- Имот 001327, с площ 2,080 дка, местност „Брайковица” 
- Имот 002702, с площ 25,250 дка, местност „Могилата” 
- Имот 002704, с площ 4,892 дка, местност „Мусево” 
- Имот 002706, с площ 11,746 дка, местност „Дупката” 
- Имот 002707, с площ 11,240 дка, местност „Дупката” 
- Имот 003780, с площ 8,256 дка, местност „Геранско” 
- Имот 003781, с площ 15,481 дка, местност „Геранско” 
- Имот 004828, с площ 3,295 дка, местност „Вопата” 
- Имот 004829, с площ 4,082 дка, местност „Блатата” 
- Имот 004844, с площ 2,024 дка, местност „Караходжово” 
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13. Землище на с. Могилица, с ЕКАТТЕ: 48814 
- имот 002024, с площ 7.791 дка, местност „Кочитско“ 
- имот  002071, с площ 19.427 дка, местност „Зеленка“ 
- имот 002123, с площ 26.688 дка, местност „Преслопа“ 
- имот 003239, с площ 7.718 дка, местност „Ливадките“ 
- имот 003240, с площ 7.561 дка, местност „Ливадките“ 
- имот 003337, с площ 20.932 дка, местност „Равнища“ 
- имот 003509, с площ 42.307 дка, местност „Чуката“ 
- имот 003630, с площ 11.658 дка, местност “Брайково“ 
- имот 003631, с площ 6.771 дка, местност “Брайково 
- имот 003695, с площ 7.957 дка, местност „Борце“ 
- имот 004185, с площ 10.784 дка, местност “ Бордо“ 
- имот 002055, с площ 6.061 дка, местност „Долно Чуралско“ 

 
14.Землище на с. Киселчово с ЕКАТТЕ 36974 
- имот 004373, с площ 10.231 дка, местност „Могилата“ 
- имот 001119, с площ 86.044 дка, местност “Деликуртевица“ 
- имот 003279, с площ 7.640 дка, местност “Рахманово“ 
- имот 003282, с площ 311.767 дка, местност „Хож. Ливада“ 
- имот 004358, с площ 76.007 дка, местност „Копчевско“ 
- имот 004361, с площ 142.393 дка, местност „Могилата“ 
- имот 008022, с площ  45.845 дка, местност „За Борце“ 
- имот 010089, с площ 135.779 дка, местност „Грехатот“ 
- имот 011122, с площ 6.594 дка, местност „Глушинца“ 

 
15.Землище на с. Сивино с ЕКАТТЕ 66384 
- имот 000710, с площ 5.860 дка, местност „Алчацко“ 
- имот 001196, с площ 13.421 дка, местност “Сърнено“ 
- имот 001198, с площ 59.685 дка, местност “Сърнено“ 

 
16.Землище с. Горово с ЕКАТТЕ 17052 
- имот 000146, с площ 6.848 дка, местност „Гращище“ 
- имот 000697, с площ 10.668 дка, местност “Горово“ 
- имот 000790, с площ 6.920 дка, местност „Ропите“ 

  
17.Землище на с. Стойките с ЕКАТТЕ 69345 
- имот  1.55, с площ 8.446 дка, местност „Бакрача“ 
- имот 1.120, с площ 22.255 дка, местност „Грома“ 
- имот 1.131, с площ 6.256 дка, местност „Щърбаново“ 
- имот 1.283, с площ 27.284 дка, местност „Щърбаново“ 
- имот 1.314, с площ 9.295 дка, местност „Чикура“ 
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- имот 1.450, с площ 8.682 дка, местност „Чикура“ 
- имот 1.489, с площ 8.091 дка, местност „Седлото“ 
- имот 2.440, с площ 7.682 дка, местност „Моршава бърчина“ 
- имот 3.160, с площ 19.712 дка, местност „Канайржота“ 
- имот 4.44, с площ 28.456 дка, местност „Катралница“ 
- имот 4.100, с площ 11.552 дка, местност „Катралница 
- имот 4.145, с площ 10.449 дка, местност „Йозовото“ 
- имот 4.263, с площ 14.859 дка, местност „Гермята“ 
- имот 9.812, с площ 6.320 дка, местност „Черната ела“ 
- имот 10.18, с площ 8.043 дка, местност “ Пазлака“ 
- имот 10.173, с площ 9.864 дка, местност „Стайкоав ливада“ 
- имот 10.342, с площ 19.677 дка, местност „Тънките въжета“ 
- имот 13.12, с площ 12.975 дка, местност „Света Елена“ 
- имот 13.74, с площ 7.369 дка, местност „Гунево“ 
- имот 13.448, с площ 10.748 дка, местност “Станевичен дол“ 
- имот 13.829, с площ 6.237 дка, местност „Гунево“ 

Желаещите да им бъде възложено изпълнението на описаните по – горе 
дейности търговци регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от 
Закона за горите и физически лица, регистрирани в публичния регистър 
по чл. 235 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за тази 
дейност, следва да се запознаят със състоянието на описаните общински 
имоти и се поканват на 22.08.2017 година, от 9.00 часа в стая 240 на 
Общинска администрация Смолян, за договаряне, като при явяването си 
следва да представят заверено копие от удостоверение за регистрация за 
тази дейност. 
 
 

    
 
 
 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
   Кмет на Община Смолян 

 


