
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 30 

от 02.04.2009 година 
Р Е Ш Е Н И Е  № 388 

 
 На основание чл. 4 , т.5  от ППЗВСГЗГФ , чл.53, ал.4 от Закона за горите и 

одобрен годишен план – извлечение за ползване на дървесина в ДГФ и гори 

собственост на Общините през 2009г. за землище с.Згориград, Община Враца, 
собственост на Община Враца; 
 

1.Предоставя възмездно право на ползване на добита дървесина от сечища от 

Общински горски фонд в землището на с. Згориград, община Враца, след провеждане 

на публично оповестен търг на следните горски имоти, собственост на Община Враца: 

а/ имот № 132012 ,отдел №111,буква- б с предвидена за изсичане дървесина в размер на 

990 куб. м.; 

            б/ имот № 132012 ,отдел №111,буква- л с предвидена за изсичане дървесина в 

размер на 1380 куб. м.;  

в/ имот № 132012 ,отдел №111,буква- т с предвидена за изсичане дървесина в 

размер на  80 куб. м.;  

г/ имот №133015,отдел №110,буква д с предвидена за изсичане дървесина в 

размер на  260 куб. м.;  

д/ имот № 117034,отдел № 97,буква а с предвидена за изсичане дървесина в 

размер на  50 куб. м.; 

 2. Началната Тръжна цена  по Приложение№1на ПКЗ,съгласувано със ДГС-

ВРАЦА.  

 3. Средствата от продажбата на добитата дървесина ще влязат в бюджета на 

Община Враца за нуждите на местната общност  и жителите на кметство с.Згориград. 

 4. Определя  Петко Пешлейски - общински съветник от ПКЗ за член на 

тръжната комисия. 

 5. Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме действия по изпълнение 

на гореописаните процедури в съответствие с действащата Нормативна уредба. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                   
                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Начални тръжни цени:Съгласно приложената таблица 

 

 

Процедурата  по добив на дървесина задължително да  се изпълни до края на 2009г. 

 

 

 
 

ВИД ДЪРВЕСИНА ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС МЯРКА 

Едра строителна 

дървесина-

широколистни 

60.00лв. 72.00 лв Плътен кубик 

Едра,средна и дребна 

строителна 

дървесина-

иглолистни 

50.00 лв. 60.00 лв.  

Плътен кубик 

Средна и дребна 

строителна 

дървесина-

широколистни 

40.00 лв. 48.00 лв. Плътен кубик 

Дърва за огрев 20.00 лв. 24.00 лв. Пространствен 

кубик 


