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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 5 4

на Столичния общински съвет
от 20.05.2021 година
За дейности по управление, стопанисване и ползване на горските
територии, общинска собственост през 2022 година.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3, чл.7, ал.4, чл.12,
ал.1 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 и Наредба № 6 от
07.10.2019 година за изискванията и контрола върху дървесината, която се
използва за битово отопление

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Приема план за 2022 година за дейности в горските територии,
собственост на Столична община, за горите разположени в териториалния
обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и в териториалния
обхват на ТП „Държавно ловно стопанство Витиня” по Приложения № 1,
№ 2 и № 3.
2. Възлага на кмета на Столична община да одобри приетия по т.1
план за 2022 г. и да организира публикуването му на електронната
страница на Столична община.
3. Дава съгласие да се възложат дейностите по залесяване в горските
територии, собственост на Столична община, съгласно Приложение № 1.
4. Дава съгласие директорът на ОП „Управление на общински земи и
гори” да възложи, дейностите по маркиране на насажденията, посочени в
Приложение № 2 и в Приложение № 3.
5. Дава съгласие дейностите по ползването на дървесина чрез добив и
продажба на добита дървесина да се възложат на директора на ОП

„Управление на общински земи и гори“ който да осигури дървесина за
огрев по райони от горските територии общинска собственост по
предварително изготвени списъци от кметовете на населените места, по
Приложение № 2, съобразено с изискванията на Наредба № 6 от 07.10.2019
година за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за
битово отопление.
6. Дава съгласие да се възложат дейностите по ползването на
дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен от горските
територии - Общинска собственост по Приложение № 3. Не се разрешава
ползването на дървесина в едно насаждение едновременно по двата
начина.
7. Началните цени при провеждане на процедури за продажба на
дървесина да се определят въз основа на Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 20.05.2021 г., Протокол № 33, точка 11 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК66-3573/14.04.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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