
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№542 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.10.2022 г. с  Протокол № 40 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на годишен план за ползване на 

дървесина от общински горски територии през 2023 година по дървесни видове, видове 

сечи и обем. 

 

       Общинският съвет град Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението на 

Кмета на община Брацигово, на основание чл. 7, ал. 3 и ал. 4 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 и 

съгласно чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, като взе предвид становищата на комисиите и станалите разисквания  

Р Е Ш И: 
1. Одобрява годишен план за ползване на дървесина от общински горски 

територии в землище село Равногор, община Брацигово, представен по 

отдел/подотдел, дървесни видове, видове сеч и обем в опис на комплектования 

лесосечен фонд за 2023г.;  

2. Годишният план по т.1 от настоящото решение да се публикува на официалната 

интернет страница на община Брацигово в срок 15 дни от одобряването му. 

 

         Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – 

Пазарджик чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Не    

7. Мария Стоянова Мадарова Да  *  

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 10 1  

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


