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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 32 / 07.04.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 07.04.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски 

фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско 

стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с 

дърва за огрев през 2011 година. 

 

 

Съгласно чл.57, ал.9 от Закон за горите физическите лица за собствени нужди 

могат да ползват дървесина по такси на корен от гори – собственост на общината, в 

която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно от съответните държавни 

гори. 

Ползването на дървесина по тарифна такса на корен от гори – собственост на 

общината са необходими за нуждите на населението от град Елена и селата на 

територията на община Елена. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и 

чл.47, ал.1 от Закона за горите и чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за 

горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
1. Одобрява ползването на дървесина от горите общинска и временно общинска 

собственост за снабдяване на местното население, съгласно условията за определяне на 

лицата, имащи право на добив на дърва за огрев по тарифна такса на корен за следните 

подотдели 369 ж, 369 м, 237 п, 311 и, 311 к, 311 н, 314 и, 237 а, 242 д, 313 в, 314 б, 314 

в, 319 г, 320 з, 322 е, 330 ц, 330 ш, 335 ж, 327 е, 241 н, 241 т, 471 ц, 149 б1, 166 н, 203 ч, 

365 ш, 378 л1, 388 л1, 388 к1, 406 б, 379 ц, 379 ф, 379 б1, 208 щ1, 208 г2, 417 к1, на 

територията на Държавно горско стопанство Елена и 1 а, 2 о, 2 п, 4 м, 77 я, 57 а, 57 и, 57 

о, 57 п и 61 а на територията на Държавно горско стопанство Буйновци.  

 2. Дава съгласие да се предоставят безплатно по 5 пространствени метра кубически 

дърва за огрев на ветераните, участвали във втората световна война, военноинвалидите 

и военнопострадалите на територията на община Елена.  

 3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за маркиране и добив на 

дървесината по т.1.  
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