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ДО 
Проф. д.т.н. инж.БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От  Любомир Димитров Христов 
 

Кмет на Община Шумен 
 

          Относно:  одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2016 год. и  
осигуряването на дървесина  за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, 
собственост на Община Шумен  
  
 Годишният план за ползване на дървесина от ОГТ за 2016 година  е съобразен с 
предвиденото ползване по Лесоустройствения план /ЛУП/ от 2012 год. за общинските гори на 
Община Шумен. Според хода на изпълнение на проектираните с ЛУП видове сечи по площ в ха, с 
натрупване от началото на ревизионния период от 2012 год. до 2013 год., включително към 
момента има изоставане в ползването с 69.71%. С оглед преодоляване на изоставането от 
проектираните по ЛУП  сечи, за 2016 год. е предвидено вместо средногодишното количество 2700 
кубически метра лежаща маса, да се добият 3265 кубически метра.  
  Разпределението по видове сечи е както следва:  

•  възобновителни сечи  -     планирани 965м3; 
• отгледни сечи   -    планирани 2274м3; 
• санитарни сечи -    планирани 26м3; 

  
 Съгласно сключен договор № 25-01-436/24.06.2013год. за управление и стопанисване на 
общинските горски територии,  собственост на Община Шумен, ТП „ДГС – ШУМЕН” предлага 
ползваното от горите през 2016год. прогнозно количество лежаща маса, в размер на 3265 пл.куб.м,  
да се осъществи по следния ред: 

• 508 пл. куб. м лежаща маса чрез добив и продажба на дървесина от склад за задоволяване 
потребностите от дърва за огрев на общински структури; 

• 2757 пл. куб. м лежаща маса чрез продажба на дървесина на корен; 
• предлага се да бъдат добити и продадени по реда на чл.71 ал.1 т.1,2,3 и 6 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – 
държавна и общинска собственост  /НУРВИДГТ/ и 500куб м дървесина /суха и паднала 
маса и остатъци от дървесината след сечта/; 



  
        На основание чл.5,ал.3; чл.68,ал.2 и чл.71,ал.6т.1 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост  
/НУРВИДГТ/, предлагам на Общинския съвет Шумен да вземе следното 
 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
 
 

  1. Определя прогнозно количество за добив на дървесина през 2016год., по годишен план в 
размер на 3265куб. м лежаща маса. 

  2. Ползването на дървесина през 2016година за предвиденото прогнозно количество 
лежаща маса по годишен план да се осъществи, както следва: 

-  508 куб.м чрез добив и продажба на добитата дървесина от склад за удовлетворяване 
потребностите от дърва за огрев на общински структури; 

- 2757 куб. м  чрез продажба на стояща дървесина на корен;  
  3. Добитото количество с прогнозен размер 508куб.м, определено за удовлетворяване 

общинските структури с дърва за огрев , да бъде предоставено за продажба по реда на 
чл.71,ал.1,т.4  от НУРВИДГТ – от склад. 

   4. 500 куб.м дървесина /суха, паднала , отсечена и неизвозена маса или остатъци в 
сечището / за 2016година, да бъде продавана по реда на чл.71,ал.1,т.1,2 и 3. от НУРВИДГТ  - по 
ценоразпис. 

 
 
 
С уважение, 

 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
 Кмет на община Шумен 

 
      Съгласували : 
      инж.БОЯН ТОДОРОВ 
     Зам. кмет по „УТСЕ” 
 
       
     МАРИАНА ПАСКОВА 
      Директор „ БФ и ЧР”  
 
       
       ХРИСТИНА ИВАНОВА 
      Началник атдел  „УОС” 
 
       
      ИВАН КАВРЪКОВ  
      Ст. юрисконсулт 
 
       
     Предложил: 
      инж. ВАЛЕНТИНА  ЙОРДАНОВА 
      Директор дирекция „УТКСЕ” 
 
      
     Изготвил: 
        инж.Елка Димитрова 
       Гл.експерт в дирекция УТКСЕ 

 



 
 
 
 


