
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№119 

 

Взето с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 28.01.2016г. 

Относно: Възмездно ползване на дървесина от гора-собственост на община 
Септември, представляващ ПИ 015010 с площ 43,675 дка, находящ се в м.”Азмъка” по 
плана за земеразделяне на землището на с.Лозен, чрез продажба на стояща 
дървесина на корен. 
 Община Септември е собственик на ПИ 015010 с площ 43,675 дка. находящ се в 

местността „Азмъка” в землището на село Лозен с начин на трайно ползване – Гора в 

земеделска земя, категория на земята при неполивни условия –пета. За имота е 

съставен акт за частна общинска собственост №1644/16.04.2015г., вписан в службата 

по вписвания. 

 На основание чл.112, ал.1, т.1 и чл.113 от Закона за горите, чл.8, ал.1 от Закона 

за общинската собственост, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.43, т.1 и чл.49, ал.1, т.1 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., чл.18 от Наредбата за управление на горските територии 

на община Септември, 

      Р Е Ш И: 

 1. Да се извърши възлагане на добив и последваща продажба на стояща 
дървесина без клони от недвижим имот №015010, частна общинска собственост в 
землището на село Лозен, община Септември, същият гора по смисъла на чл.2 от 
Закона за горите. Имота е актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1644/16.04.2015г. 

 2. Продажбата на добитата дървесина да се извърши по прогнозни количества 
от лицензиран лесовъд. 

 3. Определя начална тръжна цена  по прогнозни количества на 535 куб.м., в 
размер на 40,00лв. без ДДС. 

 4. Възлага на Кмета на Община Септември да организира изпълнението на 
решението. 

Общ брой на общинските  съветници:       21   

Присъствали:           20         

Гласували:           20     

“ЗА”:            20        

“ПРОТИВ”:              0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                       0  

   

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември    


