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До 

проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 

 

 

Докладна Записка 
от Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 

 

 

 

Относно: Промяна в годишния план за ползване на дървесина през 2018 год. и 

осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, 

собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2018 – 2019 г. 

 

Във връзка с писмо № 12-00-606/17.08.2018 г., относно изграждане на трасе за 

Автомагистрала „Хемус“ е необходима промяна в годишния план за ползване от общински гори за 

2018 г. 

Прогнозното количество дървесина възлиза на 2860 м3. 

Съгласно сключен Договор № 25-01-436/24.06.2013 год. за управление  и стопанисване на 

общинските горски територии, собственост на Община Шумен, ТП „ДГС – Шумен“ предлага 

ползваното от горите през 2018 г. прогнозно количество лежаща маса в размер на 2860 м3, да се 

осъществи по следния ред: 

• 977 м3  лежаща маса чрез добив и продажба на дървесина от склад за задоволяване 

потребностите от дърва за огрев на общинските структури; 

• 1883 м3 лежаща маса чрез продажба на дървесина на корен; 

• Добитото количество дървесина с прогнозен размер 977 м3 да бъде предоставено за 

продажба по реда на чл.71, ал.1, т.4 от НУРВИГТ – от склад. 

 

На  основание чл.5, ал.3; чл.68, ал.2 и чл.71, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост / 

НУРВИДГТ/, предлагам на Общински съвет Шумен да вземе следното  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Определя прогнозното количество за добив на дървесина през 2018 год., по годишен 

план в размер на 2860 м3 лежаща маса. 

2. Ползването на дървесина през 2018 г. за предвиденото прогнозно количество лежаща 

маса по годишен план да се осъществи, както следва: 



 

 

- 977 куб.м. чрез добив и продажба на добитата дървесина от склад за удовлетворяване 

потребностите от дърва за огрев на общинските структури; 

- 1883 куб.м. чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

3. Добитото количество с прогнозен размер 977 куб.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С уважение, 

 

ЛЮБОМИР  ХРИСТОВ 

 

Кмет на Община Шумен            
 

 


