
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№308 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.04.2017 г. с  Протокол № 21 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за утвърждаване на план за ползване на дървесина 

от Общинска гора „Санджака“ през 2017 година по дървесни видове, видове сечи, обем 

и делегиране права на Кмета на Община Брацигово за провеждане на търг с явно 

наддаване. 

 

Общински съвет – Брацигово, на основание предложение на Петко Валентинов 

Петков – кмет на община Брацигово и във връзка с чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите 

– продажба на стояща дървесина на корен, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 

становищата на комисиите и станалите разисквания 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Утвърждава план за ползване на дървесина от Общинска гора „Санджака“, 

представен по видове гори, видове сечи и обем, както следва: 

-  Отдел 175 „в“ – с очакван добив от маркирана, иглолистна дървесина – 36 куб.м. 

лежаща маса; 

-  Отдел 175 „г“ – с очакван добив от маркирана, иглолистна дървесина – 56 куб.м. 

лежаща маса; 

-  Отдел 177 „а“ – с очакван добив от маркирана, иглолистна дървесина – 524 куб.м. 

лежаща маса; 

-  Отдел 177 „з“ – с очакван добив от маркирана, иглолистна дървесина – 41 куб.м. 

лежаща маса; 

- Отдел 177 „и“ – с очакван добив от маркирана, иглолистна дървесина – 24 куб.м. 

лежаща маса; 

 Общо:876 куб. стояща маса и сортиментирана лежаща маса 681 куб.м. 

 

2.Разрешава провеждането на търг с явно наддаване за предоставяне на дървесина от 

Общинския горски фонд. 

 

3.В условията при провеждането на търговете да има изискване към спечелилите 

фирми, след приключване на работата по отдела да бъдат възстановени пътищата. 

 

4.В комисията по провеждане на търговете да бъдат включени двама общински 

съветници, както следва: 

-Анета Георгиева Рашайкова 

-Стоян Димитров Вълков 

 



5.Търговете да се проведат при спазване на условията и изискванията на Закона за 

горите, действащите нормативни актове и утвърдените План – Извлечения от РДГ 

Пазарджик. 

 

6.Възлага на Кмета на община Брацигово да извърши всички необходими действия във 

връзка с организацията, провеждането на търговете и всички необходими действия по 

изпълнение на това решение. 

 

№ 

по 

ред 

 
Съветници 

име, фамилия 

 

 
 

 

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

 

„За” 

  

 

„Против” 

 

 

„Въздържа 

ли се„                                                                                                
Гласували: 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да  *   
8. Йордан Райчев Михайлов Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13   

                                                            

 

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


