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До Председателя на 

Общински съвет – Шумен 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

Относно: Продажба по единични цени на дървесни отпадъци, материали за 

горене, материали за компостиране; отпадъци от селскостопански 

култури 

Уважаеми проф. д.т.н. инж. Беджев, 

В складовете на Общинско предприятие „Паркове и обредни дейности“ 

се съхранява значително количество от следните видове движими вещи – 

частна общинска собственост: трески от сурова или здрава стара дървесина; 

дървесни отпадъци за рециклиране; материали за горене – натурална дървесина, 

парчета дървесина за амбалаж и остатъци от дървесина – обла дървесина и 

вършина; материали за компостиране; отпадъци от селскостопански култури, 

които не са необходими на органите на общината или на юридически лица на 

бюджетна издръжка и необходимостта от тяхното стопанисване и управление. 

Количеството на горепосочените движими вещи постоянно се увеличава в 

следствие поддържането на градската декоративна растителност. Натрупаното 

количество дървесина затруднява работата на Общинско предприятие „Паркове 

и обредни дейности и създава опасност от пожар. 

Проявен е интерес от граждани и търговци за закупуване на 

горепосочените движими вещи. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 

следното 

Р ЕШЕНИЕ :  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4 от ЗОС и чл. 51, 

ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество да се проведе процедура за продажба по единични цени, 



 

 

съгласно определената експертна оценка, до изчерпване на количествата, на 

следните видове движими вещи – частна общинска собственост, както следва: 

№ Наименование 
Единица 

количество 

Единична 

цена без ДДС 

1. 

Трески: произведени от сурова или 

здрава стара дървесина, гладки и добре 

раздробени, размери от 8 мм до 63 мм 

1 тон 70,00 лв. 

2. 

Дървени отпадъци за рециклиране: 

отговарят на код 03 01 05; 03 03 01; 

15 01 03; 17 02 01; 17 02 01; 19 12 07; 

20 01 38 

1 тон 60,00 лв. 

3. 

Материали за горене: натурална 

дървесина, парчета дървесина за 

амбалаж и остатъци от дървесина – обла 

дървесина и вършина 

1 тон 53,00 лв. 

4. 

Материали за компостиране: опилки, 

остатъчни кори, стърготини, изрезки, 

трески, парчета дървесина 

1 тон 35,00 лв. 

5. 

Остатъци от селскостопански култури: 

слама, люспа, орехови и други черупки 

и други дребни частици 

1 тон 28,00 лв. 

2. Възлага на директора на ОП „Паркове и обредна дейност“ да проведе 

процедурата за продажба без търг по определените единични цени и да сключи 

договорите за продажба. 

 

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 


