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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 3 3

на Столичния общински съвет
от 12.03.2015 година
За управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на
горските територии, общинска собственост 2016 година.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.89, чл.111, чл.112 и чл.113
от Закона за горите и чл.3, чл.4, ал.2, чл.5, чл.7, чл.10, чл.12, ал.1 и чл.15 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Приема годишен план за 2016 г. за дейности в горските територии,
собственост на Столична община, съгласно проектираните мероприятия в
Лесоустройствения проект на горите собственост на Столична община за:
• извършване на дейности по възпроизводство (лесокултурни
мероприятия) по Приложение № 1.
• ползването на дървесина по Приложения №№ 2 и 3.
1.1. Възлага на кмета на Столична община да одобри приетия по т.1
годишен план за 2016 година.
1.2. Годишният план да се публикува на интернет страницата на
Столична община.
2. Дава съгласие да се възложат дейностите по възпроизводство
(лесокултурни мероприятия) в горските територии Общинска собственост
по Приложение № 1.
3.1. Дава съгласие да се възложат дейностите по ползването на
дървесина чрез добив и продажба на добита дървесина на Директора на
ОП ”Управление на общински земи и гори”, който да осигури по райони от
горските територии общинска собственост, дървесина за огрев по
Приложение № 2 по предварително изготвени списъци от кметовете.

3.2. Дава съгласие да се възложат дейностите по ползването на
дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен по Приложение
№ 3 от горските територии Общинска собственост. Не се разрешава
ползването на дървесина в едно насаждение едновременно по двата
начина.
3.3. Началните цени при провеждане на процедури за продажба на
дървесина се определят въз основа на Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община.
4. Възлага на кмета на Столична община да организира и проведе
процедурите по чл.15 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост.
5. На основание на резултатите от процедурите по т.4, кметът на
Столична община да издаде заповеди и сключи договори със спечелилите
участници.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.03.2015 г., Протокол № 78, точка 4 от дневния ред,
по доклад № СО15-9300-66/27.02.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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