
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 90 / 19.08.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 11 / 19.08.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на начални цени за продажба на стояща дървесина на 

корен от Общински горски територии 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.112, ал.1, 

т.1 от ЗГ и Решение № 32/07.04.2011 г. на ОбС Елена за снабдяване на населението на 

община Елена с дърва за огрев, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

 

Р Е Ш И :  
 

1.Определя начални цени за продажба на дървесина по категории както следва: 

 
№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Цена за продажба на дървесина 
лв без ДДС 

1. Иглолистен объл  

дървен материал 
  

 А). Едра строителна куб.м.  
 Іа клас на сортимента куб.м. 79,00 
 І клас на сортимента куб.м. 54,00 
 ІІ клас на сортимента куб.м. 44,00 
 Б) среден: куб.м.  
 ІІІ клас на сортимента куб.м. 30,40 
 ІV и V клас на сортимента куб.м. 20,40 
 В) дребен: куб.м. 13,40 
2. Широколистен объл  

 дървен материал: 
 Бук, дъб, габър и други 

Твърди широколистни 

Трепетлика, липа, 

бреза и други меки 

широколистни 

 А). Едра строителна куб.м.   
 Іа клас на сортимента куб.м. 79,00 44,00 
 І клас на сортимента куб.м. 54,00 39,00 
 ІІ клас на сортимента куб.м. 44,00 34,00 
 Б) среден: куб.м.   
 ІІІ клас на сортимента куб.м. 25,40 25,40 
 ІV и V клас на сортимента куб.м. 17,40 17,40 
 В) дребен: куб.м. 13,40 13,40 



3.  Дърва за горене и вършина:   
 А) дърва от иглолистни дървесни 

видове 
пр.куб.м. 12,00 

 Б) дърва от широколистни меки 

дървесни видове 
пр.куб.м. 12,00 

 В) дърва от широколистни 

твърди дървесни видове 
пр.куб.м. 14,00 

 

 

Разходите за добив, транспорт, товарене и разтоварване са за сметка на 

изпълнителя. 

 

2. Възлага на Кмета на община Елена да организира и проведе процедурите по 

чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗГ и Наредбата за реда, придобиването, управлението и 

разпореждане с общинско имущество за снабдяване на местното население с дърва за 

огрев чрез търг с тайно наддаване при обособени четири обекта и крайна цена за 

потребителя франко посочен адрес 38 лв. 
 

 

 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


