
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево 

1 .1 9 .0  гноено: Допълнение на Решение №176/29.10.2013 г. на Общински съвет -  Севлиево

Уважаеми общински съветници,

В изпълнение на лесоустройствения проект на горите, собственост на община Севлиево, 
общинска администрация е разработила годищен план за ползване на дървесина от общински 
горски фонд за 2014 г. и начина на ползване на дървесината, като същият е утвърден с Решение 
№176/29.10.2013 г. на Общински съвет -  Севлиево.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет -  Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.112, ал.1, т.2 и чл.П З от Закона за горите, чл.7, ал.1 и чл.10, 
ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии -  държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 
горски ггродукти, Общинският съвет -  Севлиево:

1. Допълва Решение №176/29.10.2013 г., като добавя точка 1А както следва:

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИГиЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ЗА
2014 Г., СЪГЛАСНО ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ

№
по
ред

Кметство Подотдел 
по ЛУП

Площ
на

подотдела
/ха/

Вид гора Запас мЗ 
/ха/

Общ
запас
/мЗ/

Предвидено 
ползване 

по ЛУП /м^
Забележка

1 Стоките 107 X 10,0 Иглолистни 264 3080 2200 бб/гбр/бк

2 Стоките 107 ц 10,9 Иглолистни 336 4240 2970 Бб/чб/бк

3 Стоките 76 ф 0,2 Б1) култури 323 70 70 Бб/бук

4 Стоките 21 а 1,4 Широколистна 157 260 _ Бк/гбр

5 Стоките 33 к 2,0 Широколистна 307 680 _ бук

6 Стоките 33 л 2,3 Широколистна 257 690 - Гбр/бк/бб

2. Добавя точка 4 със следното съдържание „Възлагам на Кмета на община Севлиево да 
предприеме необходимите процедури за провеждане на открит конкурс по реда на Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнение10  на дейности в горските територии -  държавна и 
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за възлагане 
изпълнението на услугата: Добив на дървесина -  Извеждане на сеч, разкройване на сортименти 
по БД(", извоз до временен склад и рамниране на отсечената дървесина, товарене, 
транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временен склад до съответния адрес на 
крайния потребител, посочен от Възложителя -  от горски територии, собственост на Обшина 
Севлиево.”
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