
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 673 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на годишен план на Община Свищов за 2022 г. за 

ползване на дървесина в горските територии, собственост на 

Община Свищов 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, 

чл. 5, ал. 3 и чл. 7 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, чл. 43, ал. 2 от Наредбата 

за управление на горските територии, собственост на Община Свищов, писмо от 

ТП „Държавно горско стопанство” – Свищов с приложенията към него с рег. 

индекс при Община Свищов № 53-00-4/24.01.2022 г. и Вх. № 1218/24.01.2022 г. при 

Общински съвет – Свищов и предложение с Вх. № 1223/26.02.2022 г. от д-р Генчо 

Генчев – Кмет на община Свищов, Общински    съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Годишен план (ГП) за ползване на дървесина на Община Свищов 

за 2022 г. (Приложение 1). 

2. Одобрява Опис на насажденията, включени в ГП и дава съгласие за 

ползването на дървесина в размер на 650 куб. м. от дървесен вид акация в отдел 

65е, имот с идентификатор 16393.312.38, землището на с. Горна Студена – 

общинска собственост, чрез добив и продажба по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 11а, 

т. 3, чл. 66, ал. 2, т. 3 и чл. 71, ал. 1, т. 4  от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и ползването на дървесина и недървесни горски продукти.  

3. В изпълнение на т. 2 одобрява План – сметка, предложена от ТП „Държавно 

горско стопанство” – Свищов. 

4. В изпълнение на т. 2 одобрява Ценоразпис за продажба на добитата 

дървесина, предложен от ТП „Държавно горско стопанство” – Свищов. 

МОТИВИ: На основание чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите е сключен 

договор № 94-Д-444/01.07.2014 г. с ТП „Държавно горско стопанство“ – Свищов, 



продължен съгласно допълнително споразумение № 94-Д-964/03.12.2021 г. Във 

връзка със същия е постъпило предложение с регистрационен индекс № 53-00-

4/24.01.2022 г. от Директора на ТП „Държавно горско стопанство“ – Свищов за 

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на Община Свищов за   

2022 г.; План – сметка; Ценоразпис и Опис на насажденията включени в ГП. 

Съгласно приложимите нормативни разпоредби в компетентността на 

Общински съвет – Свищов е одобряването на Годишния план за ползване на 

дървесина на Община Свищов за 2022 г.; План – сметка; Ценоразпис и Опис на 

насажденията, включени в ГП.  

 

 
В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 25, “Против” – 1 и “Въздържали се” – 2. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


