
ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА    ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН      

      9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

       e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
   

 
ДО АСЯ АСПАРУХОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов 
                                                              Кмет на Община Шумен 

 

 

 

Относно: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и 

осигуряването на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски 

територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2021-2022 г. 

 

 

Уважаема г-жо Аспарухова, 

Годишният план за ползване на дървесина от  ОГТ за 2021 година е съобразен с 

предвиденото ползване по десетгодишния Горско стопански план /ГСП/ от 2012 год. за 

общинските гори на Община Шумен. 

Ползването на дървесина в ОГТ по Горскостопански план от 2012 г. е в размер на 2700 м3 

лежаща маса годишно. 

Съгласно сключен договор № 59/20.06.2013 г. за управление  и стопанисване на общинските 

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

горите през 2021 г. прогнозно количество дървесина - лежаща маса в размер на 652 пл.м3 

лежаща маса, да се осъществи по следния ред: 

• 553 м3 чрез добив и продажба на дървесина от склад за задоволяване потребностите 

от дърва за огрев на общинските структури; 

• 99 м3 чрез продажба на дървесина на корен 

 

 

 

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 2021 год., по годишен 

план в размер на 652 пл.м3 лежаща маса 

2. Ползването на дървесина през 2021 г. за предвиденото прогнозно количество лежаща 

маса по годишен план да се осъществи, както следва: 

- 553 м3 чрез добив и продажба на дървесина от склад за задоволяване потребностите от 

дърва за огрев на общинските структури; 

- 99 м3 чрез продажба на дървесина на корен. 

 3. Добитото количество с прогнозен размер 553 м3, 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: 

РОСИЦА АНТОНОВА 

Зам. кмет по ИР 

(За кмет, съгласно 

 заповед № РД-25-960 от 17.05.2021 г.) 

 

  


