
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№468 

 

Взето с Протокол №20 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.09.2016г. 

 

Относно: Утвърждаване на цени за продажба на дървесина, добита от извън 
горски територии, собственост на община Септември 

 

Общински съвет - гр. Септември, след като се запозна с направеното 

предложение от Кмета на Общината, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 

чл. 2 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, 

 

Р Е Ш И: 

 

     1. Общински съвет – гр. Септември утвърждава ценоразпис за 

продажба по договаряне или чрез провеждане на публичен търг на стояща 

дървесина на корен и на добита дървесина от склад от общински извън горски 

територии, включващ минимални единични цени в лева на кубически метър, 

както следва: 

 

 
ЦЕНОРАЗПИС  

 
за продажба на стояща дървесина на корен от общински извън горски 
територии, включващ минимални единични цени в лева за плътен кубически 
метър, като цените на дърва за огрев са в лева за пространствен кубически 
метър, както следва: 
 

Категория 
дървесина 

Размер и качество на 

асортиментите 
мярка Цена / лв. без ДДС / 

Бял 
бор 

смърч ела Черен 
бор 

Бук, дъб, габър и 

твърди 

широколистни 

акация, 
трепетлика, 
липа, 
бреза и меки 

широколистни 

Орех, явор, ясен, 

бряст и горско 

плодни 



ЕДРА Трупи за бичене над 50 

см 

 80 85 85 70 75 60 130 

Трупи за бичене от 30 

до 50 см 
м3 70 75 75 60 60 50 100 

Трупи за бичене от 18 

до 29 см 
м3 60 65 65 50 50 40 80 

СРЕДНА Трупи от 15 до 17 см м3 40 40 40 40 40 30 50 

Обли греди м3 30 30 30 30 30 30 30 

Технологична 
дървесина 

м3 25 25 25 25 40 20 35 

ДРЕБНА Ритловици м3 30 30 30 30    

Саръци м3 20 20 20 20    

Технологична 
дървесина 

м3 20 20 20 20 20 20 35 

ДЪРВА Обли занаятчийски 

материали 
м3 30 30 30 30 35 30 35 

Дърва за огрев пр.м3 8 8 8 8 20 8 20 

 

ЦЕНОРАЗПИС  
 

за продажба на добита дървесина от общински извън горски територии от 
склад, включващ минимални единични цени в лева за плътен кубически метър, 
като цените на дърва за огрев са в лева за пространствен кубически метър, 
както следва: 
 

Категория 
дървесина 

Размер и качество на 

асортиментите 
мярка Цена / лв. без ДДС / 

Бял 
бор 

смърч ела Черен 
бор 

Бук, дъб, габър и 

твърди 

широколистни 

акация, 
трепетлика, 
липа, 
бреза и меки 

широколистни 

Орех, явор, ясен, 

бряст и горско 

плодни 



ЕДРА 

Трупи за бичене над 50 

см 
м3 100 110 110 90 90 70 150 

Трупи за бичене над 30 

см 
м3 100 110 110 90 90 70 150 

Трупи за бичене от 18 

до 29 см 
м3 90 

100 100 
75 

80 60 80 

СРЕДНА 

Трупи от 15 до 17 см м3 70 80 80 65 70 50 70 

Обли греди м3 60 60 60 
50 

60 
50 

60 

Технологична 
дървесина 

м3 40 40 40 40 50 40 40 

ДРЕБНА 

Ритловици м3 60 60 60 
    

Саръци м3 50 50 50     

Технологична 
дървесина 

м3 40 40 40 40 50 40 40 

ДЪРВА 

Обли занаятчийски 

материали 
м3 50 50 50 50 55 45 55 

Дърва за огрев пр.м3 19 19 19 19 30 19 25 

 

 

          2. Упълномощава кмета на община Септември да предприеме 

необходимите правни и фактически действия, във връзка с ползването и 

продажбата на дървесината от общински извън горски територии чрез пряко 

договаряне, на цени не по-ниски от приложените ценоразписи, когато 

стойността на добитата дървесина от един имот не надвишава 5000 лева. В 

случаите, когато стойността на  добитата дървесина от един имот надвиши 

5000 лева, продажбата на останалите количества да се извърши чрез 

провеждане на публичен търг за количествата над стойността от 5000 лева. 

  3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет гр. Септември 
допуска предварително изпълнение на настоящото предложение с оглед 
защитата на особено важни обществени интереси. 
 

Общ брой общински съветници:                        21 
Присъствали:                                                       18 
Гласували:                                                           18 
 „ЗА”                                                                      18  
„Против”:                                                                0   
„Въздържали се”                                                   0  
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 


