
Препис-извлечение от протокол №7  
от  30.04.2020 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.12 
от дневния ред: „Ползване на  
дървесина от общински горски  
територии през 2020 година.” 
 
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 87 
  
 
 На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.7 и т.11 
от ПОДОСОА, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 
Общински съвет Стражица 
 
 
        Р Е Ш И : 
 
 
        1. Приема   годишен план   за ползване на дървесина през 2020 година 
от  Общински горски територии съгласно оборен Горскостопански план от 
2015г. 
       2.Разрешава добива на дървесина за задоволяване на населението на 
Община Стражица с дърва за огрев и мероприятия в Общински горски 
територии съгласно оборен ГСП от 2015г. за следните подотдели: 46-л; 80-
б, х; 87-и; 119-е; 120-и; 144-з; 145-б, л, о; 149-д; 155-е; 160-ф; 167-з, н, п; 
179-щ; 213-б. Добивът в съответните подотдели да се осъществява 
съгласно Закона за горите, Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и 
Наредбата за управление, разпореждане, стопанисване и ползване на 
горските територии, собственост на Община Стражица. 
        3.Ползването на дървесината в следните подотдели / 46-л; 80-б, х; 87-
и; 113-е; 120-и; 144-з, н, п; 179-щ; 213-б / съгласно чл.112, ал. 1, т.1 от 
Закона за горите и чл. 50 от Наредбата за управление, разпореждане, 
стопанисване и ползване на горските територии, собственост на Община 
Стражица да се осъществи чрез продажба на  стоящата дървесина на корен, 
на търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ал. 1 от Закона 



за горите, които нямат задължения към Община Стражица съответно ОП 
„Странични дейности” и разполагат с обект в който постъпва, преработва 
или експедира дървесина на територията на Община Стражица. 
     Продажбата на стоящата дървесина на корен съгласно чл.59, ал. 1, т.2 от 
Наредбата за управление, разпореждане, стопанисване и ползване на 
горските територии, собственост на Община Стражица да се осъществи 
чрез Търг с тайно наддаване. Търгът да се проведе съгласно Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 
територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти. 
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