
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ КИЧКА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

ОТНОСНО: Одобряване на коригиран годишен план за ползване на дървесина от 

горските територии – собственост на Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан 

през 2018 г. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Общински съвет – Чирпан със свое решение № 553 / 27.11.2014 г. предостави за 

управление, стопанисване,  ползване и управление горските територии, собственост на 

Община Чирпан, на ЮИДП ДП ТП ДГС - Чирпан. В последствие е сключен договор № 

267 / 13.07.2017 г. между Община Чирпан и ДГС – Чирпан. Съгласно чл.19 от 

посочения договор Годишният план  за ползване на дървесина от горските територии – 

собственост на Община Чирпан, се одобрява с решение на общинския съвет по 

предложение на кмета на общината и се публикува на интернет страницата в срок 15 

дни от одобряването му. Със свое решение № 362 / 25.01.2018 г. Общински съвет 

одобри годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на 

Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г. С писмо с вх.№ 36 – 22 – 5 

/ 14.05.2018 г. община Чирпан е уведомена от директора на ДГС – Чирпан, че се налага 

коригиране на годишния план за 2018 г.     

Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следният проект за 

  

РЕШЕНИЕ : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.7, ал.4 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, приета с ПМС № 316 на МС 

от 24.11.2011 г. и в изпълнение на чл.19 от Договор № 267 / 13.07.2017 г., сключен 

между Община Чирпан и ДГС – Чирпан, Общински съвет – Чирпан одобрява коригиран 

годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на 

Община Чирпан, в обхвата на ТП ДГС – Чирпан през 2018 г. 

 

 

 

  

ВНОСИТЕЛ : ………………………… 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 Съгласувал:…………………………… 

 Димитър Славов 

 Юрисконсулт 
 


