ПРОЕКТ !
НАРЕДБА
ЗА СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, ПОЛЗВАНЕ И
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА –
БРАЦИГОВО
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Наредбата регламентира условията и реда за стопанисване, управление,
възпроизводство, ползване и опазване на общинските гори и земи от горските
територии.
Чл. 2. Гора е всяка земя заета от горско дървесна растителност с площ не по малка от
един декар ,височина на дървостоя в зряла възраст не по малка от 5 м.,широчина на
насаждението ,измерено между стеблата на крайните дървета,не по малка от 10 м.и
проекция на короните не по малка от 10 на сто от площта на насаждението.
/2/ Земи за залесяване са голите, невъзобновените сечища, пожарищата, както и
предвидените за биологична рекултивация горски площи.
/3/ Недървопроизводителните земи включват : поляни,ливади, ниви, нелесопригодни
голини и площи, ерозирани почви (терени), горски пътища, просеки, скали, морени,
грохоти, сипеи, пясъци, ями, кариери, табани, застроени площи, дворни места,
временни складове, горски разсадници, водни течения и площи и други негодни за
залесяване горски площи.
Чл. 3. Горска територия е всяка територия предназначена основно за гори,
обхващаща гори и храсти, както и земи за залесяване и недървопроизводителни земи
посочени в кадастъра.
/2/ Горска територия обхваща гори, храсти, земи за залесяване и
недървопроизводителни земи.
/3/ Не се включват в горски територии земите, които са урбанизирани , създадени
върху отделните урегулирани имоти по Закона за устройство на територията, както и
земеделските земи.
Чл. 4. Горите и земите от горски територии съобразно техните функции се делят на:
1.Стопански- гори и земи основно за производство на дървесина и недървесни
продукти.
2.Специални- включени в границите на защитените територии по смисъла на Закона
за защитените територии и защитените зони.
3.Защитни-гори и земи в защита на почвата,водите ,урбанизираните територии и
обекти на техническата инфраструктора.
Чл. 5/ Категоризирането и прекатегоризирането на горите и земите от горските
територии с изключение на тези в защитените природни територии се извършват чрез
промяна приетите областни планове за развитие на горските територии по заявление на
собственика.
Условията и реда за категоризирането и прекатегоризирането на горски територии се
определят с Наредба.
/ 2 / Заявление за категоризиране и прекатегоризиране на общинските гори и земите
от горските територии се подава от кмета на общината до Регионална дирекция на
горите /РДГ/.
/ 3 / Заявлението се подава съгласно изискванията на Закона за горите /ЗГ/.
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II. СОБСТВЕННОСТ
Чл. 6 Правото на собственност върху гори и земи от горските територии принадлежи
на държавата,на общините, физически и юридически лица.
/ 2 / Собственик на общинските горски територии е Община Брацигово .
Чл. 7 Общинска собственост са горските територии, правото на собственост, на
които е възстановено на общината, както и тези, придобити по реда на Закона за
общинската собственост и не са държавна или частна собственост.
/ 2 / Гори – публична общинска собственност са:
1. горите и земите от общинските горски територии, предоставени за управление на
ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на
страната, или за извършване на здравни,образователни и хуманитарни дейностти;
2. горите и земите от горските територии в защитените територии по Закона за
защитените територии – общинска собственност;
3. горите и земите от общинските горски територии, включени в териториите за
културно- историческата защита по Закона за културното наследство.;
4. горите,-попадащи в най вътрешния пояс на санитарно охранителните зони на
водоизточниците и съоръженията за питейно битово водоснабдяване и на
водоизточниците на минералните води по Закона за водите;
/ 3 / Частна общинска собственност са всички други гори и земи от общинските
горски територии.
Чл. 8. Общинските гори не могат да променят предназначението си, освен в случаите
по член 73 от Закона за горите.
Чл. 9. Община Брацигово като собственик на общинските гори и земи от горските
територии се задължава да ги стопанисва по начин, който не променя тяхното
предназначение, да изпълнява изискванията на устройствените проекти, планове и
програми, като не влошават състоянието им.
III.

ПРОМЕНИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Чл.10. Промените в горските територии представляват: включване, изключване и
предоставяне на гори и земи от горските територии.
Чл. 11.
Включването в горските територии на негодни за земеделско
ползване или слабопродуктивни земи се извършва по реда на Закона за опазване на
земеделските земи.
Чл. 12. Гори и земи от горските територии се изключват при условията и по
реда определени в Закона за горите .
Чл. 13. / 1 / Заявление за изключване на гори и земи от горските територии
до 50 ха се подават до РДГ от :
1. кмета на общината за строителство на обекти за важни общински нужди;
2. кмета на общината, когато се иска включване на гори и земи от горския
фонд в строителни граници на населени места, както и създаване или разширяване на
промишлени, курортни или вилни зони, определени с общи и подробни планове.
/ 2 / Към заявлението се прилагат документи съгласно Закона за горите.
Чл. 14. Кметът на общината след приключване на отчуждителното производство по
Закона
за общинската собственост, отправя искане до ИАГ за изготвяне на
предложение от министъра на земеделието и горите до Министерския съвет за
изключване.
Чл. 15. / 1 / За предоставяне право на ползване върху гори и земи общинска
собственост, се подава писменно заявление до кмета на общината.
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/ 2 / Кметът на общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите
заявления по ал. 1 , която съставя протокол с предложение до общинския съвет.
/ 3 / Общинският съвет възоснова на протокола на комисията взема решение за
предоставяне право на ползване върху гори и земи – общинска собственост.
Чл. 16 Лесистостта на дадена територия се определя като отношение между
покритата с гора площ, включително и временно обезлесени площи – пожарища,
сечища, ветровали, снеговали и други, към общата площ на територията изразено в
проценти.
/ 2 / ИАГ определя лесистостта на територията на страната и на отделните общини
към датата на влизането на Закона за горите.
IV. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩИНАТА

НА

ГОРСКИТЕ

ТЕРИТОРИИ

СОБСТВЕНОСТ

НА

Чл. 17. /1/Управлението на общинските горски територии и контролът върху всички
гори и земи от горските територии се осъществява :
1.От общинска горска структура,организирана в една от следните форми:
а/структурно звено в администрацията на общината.
б/търговско дружество ,в което общината е едноличен собственик на капитала.
в/общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост.
2.От Държавните горски стопанства въз основа на договор
3.От физически лица или търговци,вписани в публичните регистри по чл.235 и 241
от ЗГ въз основа на договор.
/2/Изборът на формата на управление по ал.1т.1 ,както и лицата по ал.1 т.3 се
определя с решение на общинския съвет и в срок от един месец след вземане на
решение кмета уведомява за това РДГ.
/3/Когато общинските горски територии са с площ над 1500 ха управлението
задължително се осъществява по ал.1 т.1 и т.2
Чл. 18 Общинският съвет управлява и контролира:
1.Изработване,приемане,изпълнение и отчитане на горскостопански планове.
2. устройството и отчета на горските територии;
3. възпроизводството на горите в горските територии;
4. строителството в горските територии;
5. финансирането на дейностите в общинските горски територии;
6. ловното стопанство;
/ 2 / Кмета на общината управлява и контролира:
1.Изработване,приемане,изпълнение и отчитане на горскостопанските планове.
2. опазването на горите и земите от горските територии;
3. ползванията от горите и земите от горските територии;
4. стопанисване на горските територии;
5. защита на горските територии;
Чл. 19. Кметът на общината назначава длъжностно лице с лесовъдско образование
към общинската администрация за охрана на горските територии, контрол по
ползванията, преработката и движението на дървесните материали и другите горски
продукти.
/ 2 / Кметът на общината издава инструкции за изпълнение на задълженията по
алинея 1.
/ 3 / Кметът на общината назначава лица за организацията и управлението, за
охраната и контрола на ползаването на общинските гори и земи в горските територии.
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V. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ
Чл. 20 Горите и земите от общинските горски територии се устройват, управляват и
ползват по лесоустройствени проекти, планове и програми.
/ 2 / Устройствените проекти са
лесоустройствени, ловоустройствени и
паркоустройствени.
/ 3 / Устройствените проекти,планове и програми за горите и земите от общинските
горски територии се утвърждават от РДГ.
/ 4 / Екземпляр от устройствените проекти , планове и програми се предоставят на
РДГ и ДГС.
/ 5 / Устройствените проекти,планове и програми се изработват от лицензирани
физически и юридически лица или от създадени за тази цел поделения на ИАГ.
Чл. 21 Границите на гори и земи от горските територии – собственост на отделни
лица, се обозначават трайно с две ивици боя върху стоящи дървета, дървени или
бетонни стълбове. Ивиците боя са широки по три сантиметра с разстояние между тях,
равно на широчината им, поставена от вътрешната страна на имота.
/ 2 / Цветът на боята, с която се ограничават горите, които не са от държавния горски
фонд е :
1. бял, когато горите и земите са собственост на физически лица и юридически лица
на училища и читалища;
2. червен, когато горите и земите са собственост на религиозни организации;
3. жълт , когато горите и земите са собственост на общините;
/ 3 / На видими места под двете ивици боя, върху площадка от бяла боя се изписват
буквата “ К “ и последните четири цифри от кадастралния номер на имота.
Чл. 22 За общинските горски територии с площ над 50 ха се изработват
горскостопански планове с изключение на териториите ,предоставени за нуждите на
националната сигурност и отбрана.
Изработването на горскостопанските планове се финансира от общината и се
утвърждават от Директора на РДГ.
Чл. 23 ИАГ създава и подържа информационна система за горските територии и за
дейностите в тях.
Съдържанието на информационната система по ал.1,както и реда за предоставяне
и ползване на информация от нея се определят с Наредба.
Чл. 24 Държавното горско стопанство води регистър по землища и общини, в които
отразява данни за собственика, площа и вида на горите.
VI. СЛУЖИТЕЛИ ПО ГОРИТЕ
Чл. 25. Дейностите в горските територии се извършват само от лица с
лесовъдско образование и квалификация.
Служители по горите са:
1. лица, които осъществяват дейността си по служебни и трудови правоотношения
в общината или в общинско предприятие;
2. горски надзиратели;
Чл. 26 За предотвратяване и установяване на нарушения в общинските горски
територии кмета на общината назначава лица с лесовъдско образование.
/ 2 / Служителите по общинските гори при изпълнение на служебните си задължения
носят униформено облекло със съответните отличителни знаци и имат правата и
задълженията по чл.190,ал.2 от ЗГ в горските територии общинска собственост..
/ 3 / Общинския съвет приема Списък за униформеното облекло.
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Чл. 27 Лицата ,изпълняващи функции по опазването на общинските горски
територии,имат право да носят и употребяват за служебни цели служебно дълго и късо
оръжие за охрана.
Чл. 28. Служителите и работниците по общинските гори могат да ползват за лични
нужди без заплащане на такси до пет дка работни земи и ливади от общинския горски
фонд и до 10 пространствени кубически метра дърва за огрев ежегодно срещу
заплащането разходите за труд, без право на продажба и при писмено заявено желание.
VII. СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл.29.Стопанисването на горските територии включва дейностите по залесяване
,защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите .
Чл. 30/ Залесяването обхваща дейности по създаването на гори:
1.събиране,добив и производство на горски репродуктивни материали;
2.подготовка на почвата за засаждане/засявяне/ на горски репродуктивни материали
и ограждане;
3.попълване,отглеждане ,инвентаризация на културите;
4.подпомагане на естественото възобновяване.
/ 2 / Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои се
извършват в съответствие с утвърдените горскостопански планове и програми.
Чл. 31. Изпълнението на дейностите по залесяване и защита срещу ерозия и порои в
горските територии се извършва от търговци ,регистрирани в публичния регистър по
чл.241 от ЗГ.
Чл. 32. Залесяването в общинските горски територии се извършва на технологични
планове за залесяване.Технологичните планове за залесяване се изготвят по реда на
наредбата по чл.95,ал.2т.1.
Чл. 33 Защитата на общинските горски територии срещу ерозия и порои в
случаите,когато се осъществява и чрез технически съоръжения ,се извършва по
утвърдени специализирани проекти.
/ 2 / Защитата на горските територии срещу ерозия и порои ,както и строежът на
укрепителни съоръжения се извършват при условията и реда на наредбата по чл.95
ал.2,т.4 .
І3ІИзпълнението на дейностите по залесяване и защита срещу ерозия и порои в
горските територии се извършва от търговци,регистрирани в публичния регистър по
чл.241.
VIII. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕЧИ В ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ
Чл. 34. Общината провежда сечи за възобновяване,отглеждане и подобряване
състоянието на горите и за постигане на целите заложени в горскостопанските
планове и програми .
/ 2 / Видът и интензивността на сечите в общинските гори се определят по
устройствени проекти, планове и програми.
/ 3 / Предложение за промяна на вида на сечта се извършва по предложение от
Общината пред РДГ. След проверка на място РДГ одобрява направеното предложение..
Чл. 35 Министърът на земеделието и храните приема наредба,с която се определят:
1.видовете сечи и методът за тяхното провеждане;
2.условията и реда за тяхното провеждане;
3.правила за маркиране на насажденията предвидени за сеч;
4.условията и реда за издаване на позволителни за сеч;
5.системата от режими и мерки за стопанисване на типовите природни
местообитания.
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Чл. 36. Общинските гори се стопанисват и ползват като високостеблени, издънкови,
смесени издънкови и семенни и нискостеблени.
Възобновителните сечи се провеждат при възраст не по малка от:
1.60 години във високостъблените гори
2.20 години и не по голяма от 30 години в горите за издънково възобновяване
3.15 години за акациевите гори.
Чл. 37 Сечта във високостеблените гори се провежда през цялата година,а в
нискостъблените –от 1 септември до 1 април..
/ 3 / За запазване на подраста от механични повреди окончателната фаза на сечта се
провежда през зимата или при наличие на снежна покривка.
/ 4 / За запазване на подраста във висостеблените гори сечта може да бъде забранена
от 01.04 до 01.10.
/ 5 / Провеждане на санитарни и отгледни сечи, както и събиране на суха и паднала
дървесина се извършват през цялата година.
Чл. 38. / След провеждане на гола сеч площа се залесява до една година след сечта.
По обективни причини този срок може да бъде продължен от РДГ но с не повече от
две години.
І2ІЗабранява се превишаването на планираното ползване по площ във
високостъблените гори за срока на действие на горскостопанския план,освен при
бедствия,каламитети и промяна на предназначението на горските територии.
IX.
ПОЛЗВАНИЯ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ
ПРОДУКТИ В ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
Чл. 39. Ползването от на дървесина от общинските горски територии представлява
добивът на дървесина или разпореждането с нея.
2 / Ползването на дървесина от общинските горски територии се осъществява по един
от следните начини:
1.чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина ;
/ 3 /Начините на ползването на дървесина и странични ползвания от гори и земи в
общинските горски се извършва съгласно предвижданията на устройствените проекти,
планове и програми и се определят с решение на ОбС.
/4/Ползването на дървесина от общинските горски територии е възмездно.
Чл. 40. Годишното ползване се осъществява в съответствие с определеното ползване
в горскостопанските планове..
/ 2 / Годишното ползване за общинските гори се извършва въз основа на годишен
план изготвен от общината ,съответно когато общината е възложила управлението на
горските територии от лицето с ,което е сключило договор.
Годишния план се изготвя в срок до 1 октомври на преходната година и се
публикува на интернет страницата на общината.
3/Ползването на дървесина от общинските горски територии,се извършва при
условията и реда ,определени с наредбата по чл.95ал.1.
/4/Общината предоставя 1/3 от годишното си ползване на дървесина за добив или
преработване на търговци,които:
1.са със седалище и адрес на управление на територията на общината и осъществяват
дейността си на същата територия.
За участие в процедурите търговците подават заявление,в което посочват:
-количеството дървесина ,която желаят да добият
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-количеството дървесина по дървесни видове х и асортименти ,която желаят да
закупят
Заявленията се подават в общината до 15 септември на преходната година.
Чл.41./Провеждането на сечите след изготвяне и одобряване на годишните планове
или план- извлечение ,се извършва съгласно Наредба №8 от 5 август 2011 година за
сечите в горите.
/2/Маркирането се извършва от лица вписани в публичния регистър по чл. 235 от
ЗГ за дейността „маркиране на насажденията ,предвидени за сеч“
/3/Маркирането,както и изготвените карнет описи и сортиментна ведомост са
валидни за срок до три години след изтичане на годината ,в която е извършено
маркирането.
/4/Карнет описа се пописва от лицето извършило маркирането и се одобрява от
упълномощено от кмета лице висше лесовъдско образование регистрирано в публичния
регистър за упражняване на лесовъдска практика,както и за такива предоставено за
управление от общината въз основа на договор.
Чл. 42.1 Процедурите за ползване на дървесина от общинските горски територии се
провеждат в съответствие с график утвърден от кмета на общината или упълномощено
от него лице.
/ 2 / При природни бедствия ,пожари и каламитети,настъпили в годината за ,която
има действащ годишен план,в резултат на което се налага спешно усвояване на
дървесината с оглед недопускане влошаване на качеството или похабяването и и други
фосмажорни обстоятелства ,процедурите за ползване на дървесина се организират и
провеждат по решение на кмета извън сесиите.
Чл. 43. Възлагането изпълнението на дейностите в общинските горски територии се
извършва по приета Наредба от Министерския съвет съгласно чл.95 от ЗГ.
Чл. 44.Изпълнението на дейностите чрез възлагане се извършва от физически лица и
търговци,регистрирани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от ЗГ и притежаващи
удостоверение за регистрация.
Чл. 45. Реда и условията за провеждането на процедурите за възлагане са уредени в
Наредба приета от МС по чл.95 от ЗГ.
Чл. 46. Разпореждането с добитата от общинските горски територии дървесина се
извършва след решение на ОбС.
Чл. 47. Позволително за сеч се издава чрез интернет –информационната система на
Изпълнителната агенция по горите.
Позволително за сеч в общински горски територии се издава от упълномощено от
кмета лице с висше лесовъдско образование регистрирано в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика ,както и за такива ,предоставени за управление
чрез договор.
Позволителното за сеч се издава на лице,вписано в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика.Лицето ,на което е издадено позволителното за
сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването добивана дървесина до
освидетелстване на сечището.
В срок от 30 дни след приключване на сечта лицето,издало позволителното за сеч
,съставя протокол за освидетелстване на сечището.Протокола се подписва и от лицето
издало позволителното за сеч.
/ 2 / Транспортирането от временен склад на дървесина се извършва с превозен билет.
Превозните билет се издават от лица упражняващи лесовъдска практика.
Преди транспортирането на дървесината от временен склад същата се маркира с
контролна горска марка.Право да притежават и използват контролна горска марка имат
лицата упражняващи лесовъдска практика и вписани в регистъра по чл.235 от ЗГ.
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/3/Дървесината добита извън горските територии при условията и реда на Закона за
опазване на селскостопанското имущество,се транспортира ,придружена с превозен
билет,издаден от длъжностно лице,определено от кмета на общината.
Преди транспортиране на дървесината от временен склад ,същата се маркира с
марка-собственост на общината от длъжностно лице определено от кмета на общината.
.
Чл. 48 Продължаването на сроковете за сеч и за извоз на дървесина
до временен
склад се разрешава въз основа на писмено искане на лицето ,на което е издадено
позволителното за сеч,като се отразява в интернет –информационната система на ИАГ
и в отпечатаните екземпляри на позволителното.Продължаването на срока за сеч и
извоз не може да бъде по- дълъг от края на календарната година.
ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Чл. 49./ Странични ползвания от всички гори, както и от земите от горския фонд са:
добивът на борина,сено,кори,лико, семена, събиране на: гъби,билки,лишаи и мъхове,
горски плодове, дървестна зеленина, новогодишни елхи, пръчки, листников фураж,
други растения, животни, които не са дивеч, паша на селскостопански животни,
инертни материали и други подобни.
/ 2 / Ползване на недървесни горски продукти ,когато представляват стопанска
дейност,се извършва само ако това е предвидена в утвърдения горскостопански план.
/ 3 / Продуктите от странични ползвания, събиръви за лични нужди са: горски
плодове, семена, гъби, билки и немогат да бъдат обект на покупко-продажба.
Чл. 50. Позволително за странични ползвания от общинските гори се издава от кмета
на общината след заплащане на такса. Размерът на таксите за страничните ползвания,
добити от гори общинска собственност се определят от ОбС в размер не по малък от
размера определен с тарифа на МС за ползванията от държавния горски фонд.
/ 2 / Страничните ползвания от горския фонд не трябва да се извършват по начини и
със средства водещи до повреждане или унищожаване на популациите и на
местообитанията и до изтощаване на ресурсите.
/ 3 / Позволителното за странични ползвания от общинските гори е лично и правата
по него немогат да се преотстъпват на трети лица.
ПАША В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл. 51 Пашата на селскостопански животни в общинските горски територии се
извършва ,след заплащане на цена за календарната година определена с решение на
общинския съвет.
/ 2/За заплатената цена за пашата на лицето се издава документ,в който се посочва
вида и броя на животните.
/ 3 / Ежегодно до края на месец февруари ,кмета на общината издава заповед ,в която
се посочват горските територии ,в която е забранена пашата и същата се поставя на
видно място в общината.
/ 4 / Забранява се пашата на домашни животни в гори съгласно чл. 124 от ЗГ.
X.ЗАЩИТА НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
чл. 52.Защитата на горските територии обхваща мерките за превенция и борба с
болести ,вредители,пожари и други абиотични въздействия.
чл. 53 / 1 / Защитата на горите включва: оценка на здрвословното им състояние,
прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други повреди в горите,
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профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борба с вредителите,
болестите и други повреди.
/ 2 / Защитата на гори и земите от горските територии се извършва чрез:
1. профилактични и карантинни мероприятия;
2. провеждане на наблюдения, обследвания и сигнализация за появата, развитието и
рапространението на причинителите на болести, насекоми, плевели и други вредители;
3. оценка и мониторинг на въздействието на абиотични и биотични фактори върху
състоянието на горскодървестната разстителност;
4.
провеждане на разстителнозащитни мероприятия и борба с вредителите,
включваща биологични,химични,физико-механични и интегрирани методи и средства.
/ 3 / Защитата на горите се организира и провежда при условия и поред определени с
инструкция за защита на горите от вредители, болести и други повреди утвърдена от
МЗХ и е за сметка на общината.
/ 4 / Общината може да възложи защитата на горите на ДГС по договор.
/ 5 / Защитата на горите се извършва със средства и препарати разрешени и
регистрирани по Закона за защита на растенията.
ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ
Чл. 541Условията и редът за движението по горските пътища,за поставянето на
пътни знаци и техни образци ,както и образците на документите за достъп до горските
територии се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра
на вътрешните работи.
/ 2 /По искане на кмета на общината директора на РДГ със заповед може да определи
горски пътища ,за които движението на пътни превозни средства е свободно. Общината
е длъжна за своя сметка да обозначи пътищата и да осигури тяхната текуща поддръжка
и ремонт.
ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ
Чл. 55 Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се
планират ежегодно в общината и са задължителни за изпълнение.
Условията и редът за проектирането на мерките и мероприятията за защита на
горските територии от пожари се определят с наредба по чл.18 от ЗГ.
Кмета на общината ежегодно определя и обявява със заповед пожароопасния сезон в
горите.
/ 2 / Паленето на огън в горските територии и извършването на огневи работи е
забранено,освен в случаите ,определени с наредбата.
/ 3 / Кмета на общината и кметствата организират за сметка на общинския бюджет
доброволни формирования за гасени на горски пожари по реда на Закона за защита при
бедствия.
КОНТРОЛ
Чл. 56 Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват по
прилагането на закона за горите по отношение на всички дейности в горските
територии ,както и върху съхранението ,транспортирането и преработването на
дървесина и недървесни горски продукти .
/ 2 / Условията и редът за осъществяване на дейностите по контрола и опазването на
горските територии са определени в наредбата по чл.148,ал.11 от ЗГ.
/ 3 / Контролът по възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от
общинските горски територии се осъществява от общински служители, лицензирани
лесовъди и горски надзиратели. Контролът се осъществява съвместно и в синхрон със
структурите на ИАГ и ДГС.
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Чл. 57 В контролните горски пунктове се проверява законният произход на
превозваните дървени материали и продукти от страничните ползвания в горите.
/ 2 / Водачите на превозни средства, които превозват дървени материали и продукти
от странични ползвания, са длъжни да спират за проверка на контролния горски пункт.
Чл. 58 Фасонираните дървени материали се маркират с производствена марка.
Общинските дървопреработващи предприятия са длъжни да притежават
производствена марка.
Чл. 59 Забранява се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки, добивът,
товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и
преработването на :
1. обли дървени материали и дърва за горене, немаркирани с контролна горска марка,
съответно с производствена марка;
2. дървесина непридружена с превозен билет
3.дървесина от внос ,непридружена с документи доказващи законния и произход.
Чл. 60 Забраняват се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки,
сечта,добивът,товаренето,
транспортирането,разтоварването,
придобиването,
съхраняването и преработването на дървени материали, непридружени с документи,
доказващи законния им произход.
Чл. 61 Маркирането на дърветата за сеч с контролна горска марка се извършва с
черен, тъмносин или тъмнокафяв цвят.
/ 2 / Маркирането на дървени материали с производствена марка се извършва със
зелен цвят.
XI. СТРОИТЕЛСТВО В ГОРИТЕ
Чл. 62 Право на строеж върху общински поземлени имоти в горски територии, без
да се променя предназначението на територията, се учредява за изграждането на:
1. стълбове за въздушни електропроводи;
2. .стълбове за телекомуникационно оборудване ,радио и телевизионно
разпространение,съобщителни линии и други съоръжения за техническата
инфраструктора.
3. сгради за постоянно или временно обитаване – горски ловни кантони, контролни
горски пунктове, пожаронаблюдателни кули, стационари, заслони, ремонтни
работилници и складове,навеси, ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и
рибарници, битови и стопански сгради;
4. подземни електропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически
съоръжения,газопроводи,водопроводи,кабели и други елементи на техническата
инфраструктора.
/ 2 / Правото на строеж за общинските горски територии се учредява от кмета на
общината след решение на общинския съвет.
/3/Реда и начина за учредяване право на строеж е посочен в чл.55 и чл.56 от ЗГ.
/4 / Не се смята за строителство изграждането на :
1. временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина;
2. техникоукрепителни съоръжения за борба с ерозията;
3. временни пожаронаблюдателни кули;
4. ловно-рибностопански съоръжения;
5. архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма;
6. съоръжения, осигуряващи опазването на паметниците на културата;
Чл.63/1/За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в общинските горски
територии се прави искане пред кмета на общината.
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Реда и начина за учредяване на сервитут върху общински имоти в горските
територии е посочен в чл.62 от ЗГ.
/2/Правото на ползване върху общински поземлени имоти в горските
територии се учредява от кмета на общината след решение на общинския съвет.
/3/Реда и начина за учредяване на право на ползване е посочен в чл.70 от ЗГ.
Чл. 64 Поставянето на пчелини в общинските горски територии се извършва след
разрешение на кмета на общината.
/ 4 / Забранява се изхвърлянето на промишлени, битови и други отпадъци в
общинските горски територии на разстояние 100 метра извън него.
XII. ФИНАНСИРАНЕ НА ГОРСКО СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Чл. 65/ Дейностите по управление, възпроизводство, ползване и опазване на
общинските горски територии се финансират за тези дейности, когато са предвидени
средства със Закона за държавния бюджет.
/ 2 / Общинския съвет определя такси за ползванията от горите и земите от
общинските горски територии ,които не могат да са в размер по малък от таксите,
определени от МС за държавните горски територии.
/ 3 / Таксите по ал. 1 и приходите от дейностите, свързани с ползването на горите и
земите – общински горски територии , постъпват в приход на общинския бюджет.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.66/1/ Нарушенията по Закона за горите се установяват с актове на :
1.кмета на общината и лицата ,които заемат длъжност в общината,за която се изисква
лесовъдско образование.
2.лицата вписани в публичния регистър за лесовъдска практика,с които има сключен
договор.
3.държавните служители на МЗХ
4.служителите на ИАГ и ДГС
5.държавните служители на МВР
Чл.67//1/Наказателните постановления по закона и подзаконовите актове по
прилагането му се издават от кмета на общината.
/2/Тридесет на сто от постъпилите в общинския бюджет от влезлите в сила
наказателни постановления се изплащат на съответните актосъставители.
/3/размерът
на
обезщетенията
за
вреди/щети
върху
горски
територии,съоръжения изградени в тях и върху горски пътища ,се определят с наредба
на МС.
/4/Съставянето на актовете ,издаването,обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните
нарушения и наказания
§ 1. Наредбата е приета от ОбС –Брацигово с Решение № ….. Протокол №
……….от………….2011 година.

