
 

1 по Решение 94 

  

 

 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 94 
      гр. Копривщица           25.06.2020 година 

 
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 ал.1 и чл.115 от 

ЗГ,чл.5 ал.3, чл.38, чл.46, чл.49 и чл.66 от НУРВИД в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни 

горски продукти 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 

1. Променя Годишен план за ползване на дървесина от общински горски 

територии за 2020 година, съгласно Образец по чл.7 ал.1 от Наредбата по чл.95 

ал.1 от ЗГ. 

2. Определя 30% от предвиденото ползване в Годишния план за ползване 

на дървесина – 2020 година да се предостави по реда на чл.38 ал.1 т.1 и ал.6 и 

чл.49 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 продукти, чрез „Продажба на 

стояща дървесина от корен” включващо подотдели: 9085 „р,у”, 9087 „к,н”, 9113 

”з”, 9110 „е”, 9110 „ж”, 9110 „з”, 9110 „и” и 9110 „м”. 

3. Определя 70% от предвиденото ползване в Годишния план за ползване 

на дървесина – 2020 година да се предостави, чрез добив със собствени 

работници или юридически лица и продажба на добита дървесина по ценоразпис, 

по реда на чл.66 ал.1 и ал.2 т.3 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 продукти, 

включващо подотдели: 9081 „е”, 9084 „б”, 9072 „д”, 9072 „е”, 9074 „в”, 9076 „б”, 

9078 „п”, 9078 „т”, 9072 „а”, 9072 „б”, 9073 „б”, 9076 „к”, 9077 „д” и 9077 „е”, 

9078 „р”, 9081 „н”, 9082 „е”, 9094 „ж”, 9094 „к”, 9094 „м”, 9094 „н”, 9094 „о”, 

9094 „п”, 9095 „к”, 9081 „г” и 9081 „д” 

Настоящето решение е прието на извънредно заседание на ОбС – 

Копривщица, проведено на 25.06.2020 год., Протокол №13/25.06.2020 год. по 

точка втора от дневния ред с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал 

се, след направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на 

Общински съвет – Копривщица. 

 

 

 

Протоколист:……………….      Председател ОбС:…………… 

        / Ц. Галинова/                     /Л.Цеков / 


