ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА

РЕШЕНИЕ

№ 174
гр. Копривщица

27.04.2017 година

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА

Общински съвет Копривщица реши:
Определя продажна цена на дъбови дърва за огрев от временен
склад, както следва:
I.

Широколистни дъбови дърва за горене

Мярка Цена в лева без
ДДС

За жители на град Копривщица, на възраст над 18 години до
8 пр.м3 на домакинство

пр.м3

32,00 лв.

За собственици на жилищни сгради в гр.Копривщица, но
нежители на същия до 8 пр.м3

пр.м3

35,00 лв.

За юридически лица развиващи дейността си на територията
на община Копривщица

пр.м3

43,00 лв.
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II. Определя

продажна цена на: дъбови дърва за огрев от централен
склад, както следва:
Широколистни дъбови дърва за горене

Мярка Цена в лева без
ДДС

За жители на град Копривщица, на възраст над 18 години до
8 пр.м3 на домакинство

пр.м5

44,00 лв.

За собственици на жилищни сгради в гр.Копривщица, но
нежители на същия до 8 пр.м3

np.м3

47,00 лв.

За юридически лица развиващи дейността си на територията
на община Копривщица

пр.м3

53,00 лв.

Общо закупените дърва от едно домакинство по Решение №
172/31.03.2017г. и настоящето решение по цени за жители на гр.
Копривщица не може да бъдат повече от 20 пространствени куб.м
III.

Физическите и юридическите лица по т.1 и т.2, закупили
дъбови дърва за горене, нямат право да транспортират същите или част
от тях извън територията на землището на град Копривщица.
IV.

Дъбови дърва за горене на физически лица, които не са жители
на град Копривщица и юридически лица, които развиват дейността си
извън територията на град Копривщица, да бъдат продавани след
задоволяване на нуждите на жителите на град Копривщица, само от
централен склад на цена: 63,00 лв./пр.м3 без включен ддс.
V.

Определя продажна цена на дъбова строителна и технологична
дървесина и ОЗМ от временен склад , както следва:
VI.

Категория/сортимент
ЕДРА
Трупи за шперплат
Трупи за бичене над 50 см.
Трупи за бичене от 30 см. до 49 см.
Трупи за бичене от 18 см. до 29 см.
СРЕДНА
Трупи за бичене от 15 см. до 17 см.
Трупи за бичене от 11 см. до 14 см.
Трупи за бичене от 8 см. до 10 см.
Технологична дървесина

Мярка

м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

Цена в лева без
ДДС
160,00 лв.
110,00 лв.
105,00 лв.
95,00 лв.
56,00 лв.
56,00 лв.
56,00 лв.
56,00 лв.
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Греди обли
ДРЕБНА
Технологична дървесина
ДЪРВА
Технологична дървесина
ОЗМ

м3
м3
м3
м3
м3
м3

56,00 лв.
56,00 лв.
56,00 лв.
56,00 лв.

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица,
проведено на 27.04.2017 год., Протокол № 22/27.04.2017 год. по първа точка от дневния
ред след направените обсъждания и гласувания и е подпечатано с официалният печат
на Общински съвет – Копривщица.
Протоколист:………п……….
/ М. Тороманова/

Председател ОбС:……п………
/Р. Христов /
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