
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  37 / 26.01.2022 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  26.01. 2022 година /сряда/ 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 15 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при 

следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно : 

Ползването на прогнозното количество дървесина за 2021г. от горски територии, собственост на 

Община Лозница. 

……………….……………………………………………………………................................................................................................. 

Севгин Шукри - кмет на община Лозница направи разяснение по внесената докладна записка. 

    След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 

 

      

Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 217 

26 януари 2022 год. 

 

  С ПМС №316/24.11.2011 г. е приета 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, (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; 

изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г . изм. и доп. ДВ бр.26 от 29 март 

2019г.), която е в съответствие с изискванията на чл.95, ал.1 и чл.114, ал.1 от Закона за горите. 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман отсъства 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов отсъства 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



1. Съгласно чл.3, ал.1, т.1 от посочената Наредба Общината е възложител за горски територии 

общинска собственост, и съгласно чл.5, ал.3 от Наредбата Общинския съвет определя начините на 

ползване, определени в чл.5, ал.1 от Наредбата „чрез добив и продажба на добита дървесина“, 

поради прекратен открит конкурс за възлагане на комплекс от дейности включващ добив/сеч на 

маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, 

товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана дървесина от 

годишен план за ползването на дървесина за 2021год, в обект № 1 , поради това че не е подадена 

нито една оферта на обявената дата за провеждането му 07.01.2022г. На основание чл.9, ал.1  от 

гореописаната Наредба процедурите за ползване на дървесина от горските територии - общинска 

собственост, се провеждат в съответствие с график, утвърден от кмета на общината . 

2. Съгласно чл. 5, ал.3 във връзка с чл.4, ал.3,  чл.71, ал.1  и чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата 

изискват общинския съвет  да утвърждава ценоразпис за  цена за продажба  на дървесината.   

3. Съгласно чл. 5, ал.3 във връзка с чл.4, ал.3,  чл.71, ал.1  и ал.6, т.1 от Наредбата изискват 

общинския съвет  да определи начинът, конкретните количества и обема на дървесината от 

горските територии - общинска собственост. 

    Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4 и ал.5 във 

връзка с чл. 3, ал. 1, т.1, чл.5, 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 – Лозница  

 

РЕШИ : 

 

1. Приема и оправомощава  кмета на Община Лозница да одобри план сметка за 

ползване на дървесина за 2021г. от горите, собственост на Община Лозница в Обект № 1 по 

предложените начални цени, в съответствие с чл.4, ал.3 и ал.4 от Наредбата. 

2. Ползването на прогнозното количество дървесина от 474 м3 да се осъществи по 

следните начини:  

2.1. чрез добив и продажба на добита дървесина в размер на 474 м3. 

3. Определя обема на дървесината по чл.71, ал.1, т.4 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, предвидена за продажба на дървесина от 

склад през 2021 г. за месно население да е цялото количество добита дървесина по т.2.1 в размер на 

474 м3; 

4. Утвърждава ценоразпис за  цена за продажба  на дървесина до адрес на клиента в 

размер на 75,00 лева с  ДДС  за един пространствен куб. м. от всички дървесни видове в обект 1.   

5. Приема и оправомощава кмета на Община Лозница да организира и проведе открит 

конкурс за извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до 

временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина и 

дърва за огрев от временен склад  в Обект № 1  по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 и т.3, чл. 12, ал. 1, т.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, 

който да се проведе на 09.03.2022г. от 10:00 часа. 

6. Кмета на Община Лозница да утвърди график за процедурата за ползване на 

дървесина от горските територии - общинска собственост. 

     Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

        Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

          Техн. Сътрудник: /п/                                 Председател на ОбС: /п/ 

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 


