
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Гроздан Иванов  - За Кмет на община Стралджа 

                              (съгл. Заповед №З-993/16.12.2021г.) 

 
 

Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински 

горски територии на община Стралджа за 2022г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Настоящата докладна записка е изготвена въз основа на следните мотиви: 

Съгласно чл.7, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – общинска и държавна 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти/НУРВИДГТОДСПДНГП/  ползването на дървесина в горските 

територии – общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, 

изготвен от общината, който се одобрява с Решение на Общинския съвет по 

предложение на Кмета на общината. 

 

Във връзка с планиране годишното ползване на дървесина за 2022 г. и 

изискванията на ЗГ и НУРВИДГТОДСПДНГП, Ви предлагам Годишен план за 

ползване през 2022 г., в който са определени обема на ползване, видовете сечи и 

категориите дървесина, които ще се добият.  

Годишният план за ползване на дървесина  за 2022г. е съобразен с 

предвиденото ползване от горскостопанския план за общинските гори от 

Община Стралджа. Разпределението по видове сечи е както следва: 

 

I.Възобновителни сечи 

1.Технически 

Отдел 

подотдел 

Землище Площ 

(ха) 

Дървесен 

вид 

Стояща 

(пл/м³) 

123 a гр.Стралджа 0.2 Цер,Червен дъб 8 

123 e гр.Стралджа 0.3 Черен бор,Цер 87 
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123 к гр.Стралджа 0.2 Цер,Кел.габър,Мъждрян 40 

123 л гр.Стралджа 0.2 Благун,Цер 22 

123 м гр.Стралджа 0.2 Мъждрян,Цер 8 

216 б с.Войника 0.05 Благун 20 

216 е с.Войника 0.2 Благун 20 

216 и  с.Войника 0.1 Благун 20 

218 ж с.Войника 0.15 Цер 20 

224 а с.Войника 0.2 Благун,Цер 16 

224 г с.Войника 0.4 Благун,Цер 28 

224 е с.Войника 0.4 Благун,Цер 96 

225 и с.Войника 0.1 Благун,Цер 9 

233 а с.Каменец 0.2 Благун,Цер 27 

233 б с.Каменец 0.2 Цер,Червен дъб 13 

233 в с.Каменец 0.3 Благун,Цер 44 

234 а с.Каменец 0.1 Благун,Цер 13 

234 б с.Каменец 0.5 Благун,Цер 70 

234 г с.Каменец 0.2 Благун,Цер 25 

общо  4.02  507 

 

Ползването на дървесина от горските територии- общинска собственост 

съгласно  чл.112, ал.1 от Закона за горите и чл.5, ал.1 от 

НУРВИДГТОДСПДНГП се осъществява по един от следните начини: 

 

1.чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

2.чрез добив и продажба на добита дървесина. 

   

Продажбата на дървесина, добита от горските територии- общинска 

собственост ,съгл. чл.66 ал. 2 от НУРВИДГТОДСПДНГП се осъществява: 

1.чрез търг с явно наддаване; 

2.чрез търг с тайно наддаване; 

3.по ценоразпис; 

4.чрез договаряне; 

5.чрез електронен търг с наддаване; 

6.чрез електронен таен търг с еднократно ценово предложение 

7.чрез стоковата борса. 

 

Продажната цена на различните категории добита дървесина за 

населението се базира на Решение на Общински съвет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, 

чл.112, ал.1 от ЗГ, чл.4, ал.3, чл.5, ал.1, т.2 и ал.3, чл.7, ал.1 и ал.4 от 

НУРВИДГТОДСПДНГП, общински съвет да вземе следните  

РЕШЕНИЯ: 

І. Общински съвет Стралджа приема годишния план за ползване на дървесина в 

горски територии – общинска собственост, включващ следните 

отдели/подотдели: 



 

I.Възобновителни сечи 

1.Технически 

Отдел 

подотдел 

Землище Площ 

(ха) 

Дървесен 

вид 

Стояща 

(пл/м³) 

123 a гр.Стралджа 0.2 Цер,Червен дъб 8 

123 e гр.Стралджа 0.3 Черен бор,Цер 87 

123 к гр.Стралджа 0.2 Цер,Кел.габър,Мъждрян 40 

123 л гр.Стралджа 0.2 Благун,Цер 22 

123 м гр.Стралджа 0.2 Мъждрян,Цер 8 

216 б с.Войника 0.05 Благун 20 

216 е с.Войника 0.2 Благун 20 

216 и  с.Войника 0.1 Благун 20 

218 ж с.Войника 0.15 Цер 20 

224 а с.Войника 0.2 Благун,Цер 16 

224 г с.Войника 0.4 Благун,Цер 28 

224 е с.Войника 0.4 Благун,Цер 96 

225 и с.Войника 0.1 Благун,Цер 9 

233 а с.Каменец 0.2 Благун,Цер 27 

233 б с.Каменец 0.2 Цер,Червен дъб 13 

233 в с.Каменец 0.3 Благун,Цер 44 

234 а с.Каменец 0.1 Благун,Цер 13 

234 б с.Каменец 0.5 Благун,Цер 70 

234 г с.Каменец 0.2 Благун,Цер 25 

общо  4.02  507 

 

ІІ. Продажба на добита дървесина за нуждите на населението да става на 

следните цени: 

 

Благун Цер: 

Едра строителна дървесина – 71,00 лв./ пл.м³ 

Средна строителна дървесина – 70,00 лв./пл.м³ 

Дребна строителна дървесина – 70,00 лв./пл.м³ 

Дърва за огрев – 70,00 лв./пл.м³ 

Вършина – 38,00 лв./пл.м³ 

 

Забележка: посочените цени са без ДДС 

ІІІ. Определя начина на ползване на подотделите от горските територии – 

общинска собственост за 2022г. както следва: 

 

1. На основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗГ и чл.5, ал.1, т.2 от 

НУРВИДГТОДСПДНГП, ползването на дървесина от общински горски 

територии на община Стралджа да се осъществи чрез добив и продажба на 

добита дървесина от временен склад на населението на община Стралджа, 

както и за нуждите на община Стралджа/кметства, детски градини и училища/, 



 

от следните отдели: 123/а , 123/е , 123/к , 123/л , 123/м , 216/б , 216/е , 216/и , 

218/ж , 224/а , 224/г , 224/е , 225/и , 233/а , 233/б , 233/в , 234/а , 234/б , 234/г. 

 

ІV. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира всички дейности 

за възлагане добива и продажбата на дървесина. 

 

 

 

Вносител: 

ГРОЗДАН ИВАНОВ 

За Кмет на община Стралджа 

(съгл. Заповед №З-993/16.12.2021г.) 

 

 

 


