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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно:  
Определяне на начина и конкретните 

количества за продажба на дървесина от 

горските територии, собственост на Община 

Любимец  

Докл.: инж. Тодор Милев – Зам. – Кмет на 

Община Любимец 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

        № 380 

 

на ОбС, прието с протокол  № 40 от 24.01.2023 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл. 4, ал. 3, чл.5, 

ал.1, т.1 и 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 – Любимец 

 

 

   Р Е Ш И: 

                                     

1. Определя начин за ползване на дървесината от горските територии, собственост на 

Община Любимец през 2023 г., чрез продажба на стояща дървесина на корен, при условия и 

ред, определени в 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. 

2. Определя конкретно количество за продажба на дървесина от горските територии, 

собственост на Община Любимец през 2023 г. до 4 836 пл. куб. м., съгласно Годишен план за 

ползване на дървесина през 2023 г., в гори собственост на Община Любимец, одобрен с Решение 

№ 363 на Общински съвет – Любимец , прието с Протокол № 39 от 21.12.2022 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Любимец в качеството си на възложител да проведе 

процедурата по реда и условията на 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.  

4. Одобрява и потвърждава извършените процедури за продажба на стояща дървесина на 

корен за предходните години, в изпълнение на приетите Решения във връзка с 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. 

 

 

 

 

 

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

/ М.Станкова/ 
 

МС/ХИ                     


