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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/27.01.2017 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, 

относно утвърждаване на цени за продажба на дървесина от общински гори в 

землището на община Белене. 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

 1. Отменя Решение № 18/17.02.2012 г. на Общински съвет- Белене. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 113 от Закона за 

горите, чл. 9, ал. 1, т. 3, чл. 49 и чл. 71 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за 

ползване на дървесина и недървесни горски продукти, приема следните цени за 

продажба на дървесина от гори - общинска собственост: 

 2.1. Цени за продажба на широколистни дървесни видове от Общинския 

горски фонд при продажба от склад, съгласно чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане на дейностите в горски територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти: 

ШИРОКОЛИСТНИ СОРТИМЕНТИ ЕДИНИЧНА ЦЕНА (лв./м
3
)  

Акация дърва за огрев 61,00 

Черница дърва за огрев 61,00 

Полски бряст дърва за огрев 61,00 

Айлант дърва за огрев 55,00 

Други широколистни дърва за огрев 61,00 

 

 2.2. Начална тръжна цена за продажба на широколистни дървесни видове 

от Общинския горски фонд при провеждане на процедури за продажба на стояща 

дървесина на корен, съгласно чл. 71, ал. 1, т. 6 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане на дейностите в горски територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползване на дървесина и недървесни горски продукти: 

ШИРОКОЛИСТНИ СОРТИМЕНТИ ЕДИНИЧНА ЦЕНА (лв./м
3
) 

Акация дърва за огрев 48,00 

Черница дърва за огрев 47,00 

Полски бряст дърва за огрев 47,00 

Айлант дърва за огрев 41,00 

Други широколистни дърва за огрев 48,00 

 

 2.3. Начална тръжна цена на широколистни дървесни видове от 

Общинския горски фонд при продажба на остатъци в сечищата след тяхното 

освидетелстване, съгласно чл. 71, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане на дейностите в горски територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползване на дървесина и недървесни горски продукти: 

ШИРОКОЛИСТНИ СОРТИМЕНТИ ЕДИНИЧНА ЦЕНА (лв./м
3
) 

Твърди широколистни дърва за огрев 51,00 

Широколистни вършина 4,00 

 

Цените по т. 2.1, 2.2 и 2.3 са без начислен ДДС. 
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 3. Възлага на кмета на община Белене последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 17 общински съветници: 

 ЗА - 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил 

Спасов, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен 

Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова и Стефан Николов); 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бистра Павловска 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Р. Господинова 


