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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 38 
 

по Протокол  № 5 / 30.01.2020 г. 
 

Относно: Съгласуване на обем дървесина за продажба на дървесина по ценоразпис 

на физически лица от временен склад за лична употреба, съгласуване на 

обем дървесина за продажба по ценоразпис на корен на физически лица за 

лична употреба и съгласуване на обем дървесина за продажба на 

еднолични търговци и юридически лица от временен склад, добита от 

общински горски територии през 2020г. 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  29  

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 6, т. 1 във 

вр. с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 

дървесни и недървесни горски продукти,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Определя обем на дървесина за календарната 2020г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово за продажба на корен по ценоразпис на физически 

лица, които не са търговци за лична употреба – без право на продажба както следва: 

Категория: средна строителна дървесина: 200м3; 

Категория: дребна строителна дървесина: 100м3 

Категория: дърва: 1200 пр.м3 

Категория: вършина: 1000 пр.м3 

2. Определя обем на дървесина за календарната 2020г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово, за продажба на дървесина от склад по ценоразпис на 

физически лица, които не са търговци – за лична употреба без право на продажба в 

размер на 8000 пр.м3 

3. Определя обем на дървесина за календарната 2020г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово за продажба от склад по ценоразпис на юридически 

лица и еднолични търговци в размер на 8000 пр.м3 

 

 

Гласували:   за -  29  ;  против -  0  ;   въздържали се –  0 ; 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


