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             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                        № 240 

 

на ОбС, прието с протокол  № 24 от 31.08.2021 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и ал. 6 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, чл. 58, ал.2, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3, 

буква „а” от Закона за горите, Общински съвет - Любимец                                                                

 

 

 

 Р Е Ш И: 

 

 

 Общински съвет Любимец одобрява план-извлечения за ползване на дървесина през 2021 г., във 

връзка с изграждане на горски пътища в гори собственост на Община Любимец, за изпълнение на 

проект „Изграждане на горски път, започващ от отдел 197, подотдел „п”, до местността „Малкото 

гробе”, преминаващ през отдели 197 и 198 и завършващ до Паунова чешма в отдел 205, подотдел 

„х”. Изграждане на горски път, започващ от отдел 240, подотдел „а”, до местността „Белите 

брегчета”, преминаващ през поземления фонд на север от отдели 241 и 242, допира се до отдел 244 

и завършващ до язовира в отдел 242, подотдел „а”. Реконструкция на водоем при отдел 197 и 

водоем при отдел 242, подотдел „а”. Поддръжка на лесокултурни прегради и създаване, 

подобряване и поддръжка на минерализовани ивици в община Любимец“, съставен от подобект 1: 

„Изграждане на горски път, започващ от отдел 197, подотдел „п”, до местността „Малкото гробе”, 

преминаващ през отдели 197 и 198 и завършващ до Паунова чешма в отдел 205, подотдел „х”. 

Реконструкция на водоем при отдел 197 в община Любимец” и подобект 2: „Изграждане на горски 

път, започващ от отдел 240, подотдел „а”, до местността „Белите брегчета”, преминаващ през 

поземления фонд на север от отдели 241 и 242, допира се до отдел 244 и завършващ до язовира в 

отдел 242, подотдел „а”. Реконструкция на водоем при отдел 242, подотдел „а” в Община 

Любимец”. 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                                            / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                             


