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Кмет на Община Русе ОтнОсн0 утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина 

по чл. 71, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в 

гОрски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни 

гОрски прОдукти и за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите; 

Досегашният текст на предлОжениет0 за решение става т. 1 и в диспозитива на 

предложения проект за решение се добавят следните нови точки: 

т. 2. Утвърденият по точка 1 ценоразпис касае продажбата на стояща дървесина 

на корен в гОрски територии, собственОст на Община Русе, с конкретни кОличества, в 

пОдотдели, както следва: 

Място на 

извършване на 

дейността - отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 

Размер и качество 

на асортиментите 
дървесен вид Количество /м3/ 

3емлище на 

с. Червеня водя, 

общиня Русе 

179-г1 

Дърва Дърва за горене др.шир 60 

ДЪРВА Общо др.шир 60 

Едра 

трупи за бичене 

18 - 29 см ак 17 

ЕДРА ОБЩО 17 

Средня 

Трупи за бичене 

15 - 17 см ак 21 

Средня Технологична ак 46 

СРЕДНА ОБЩО 67 

Дървя Дърва за горене ак 505 

ДЪРВА ОБЩО 505 

Общо ак 589 
Общо за подотдел 

179-г1 649 

179- 

дьрва Дърва за горене др.шир 46 

ДЪРВА Общо др.шир. 46 

Дървд Дърва за горене ак 69 

ДЪРВА Общо як 69 
Общо за подотдел 

179-т 115 

179-я 
дьрва Дърва за горене др.шир 1 1 

ДЪРВА Общо дрлп 11 



дьрва Дърва за горене ак 284 

ДЪРВА Общо ак 284 
Общо за подотдел 

179- 295 

т. 3. Отменя се т. 1 на Решенне № 1002, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г. на 

Общински съвет-Русе, в частга, предвиждаща провеждане на тьрг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община 

Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в подотдели 

179-г1, 179-т и 179-я, в землището на с. Червена вода, община Русе, посочени в графи 1, 
2 и 3 на таблица „За годишен план". 

Мотиви: Предложената в т. 3 частична отмяна на т. 1 на Решение № 

1002/14.07.2022 г. на ОбС-Русе произтича от включването на посочените в т. 1 
подотдели в процедура за продажба на стояща дървесина на корен по ценоразпис. 

Промяната е продиктувана от необходимосrга от осигуряване на дърва за огрев 

за местното население за предстоящия отоплителен сезон, както и с констатираното 

спекулативното поскъпване на цените на дървения материал, като процедурата за 

продажба на дървесина по ценоразпис ще осигури по-бързо задоволяване на 

потребностите на населението в населеното място, в сравнение с предвидената в 

Решение № 1002/14.07.2022 г. процедура за провеждане на търг с явно нацдаване за 

горепосочените подотдели. 
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