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ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тази наредба се създава на основание чл.181, ал.6 от Закона за горите и
чл.21, ал. 2 от ЗМСМА.
Чл.2. Наредбата регламентира условията и реда за управление, разпореждане
стопанисване и опазване на горските територии собственост на община
Стражица
Чл.3. Общинските горски територии са основно национално и общинско
богатство, което се ползва от особената закрила на държавата, общината и
местната общност.
Чл.4. Организацията по управлението на горски територии се осъществява от
Кмета на общината.
Чл.5. Гори и горски територии са площите от землището на общината,
отговарящи на условията на чл.2 от Закона за горите.
Чл.6. Горските територии на общината изпълняват следните основни функции:
1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;
2.поддържане на биологичното разнообразие на горските
екосистеми;
3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и
рекреационни ползи за обществото;
4. защита на природното и културното наследство;
5. производство на дървесни и недървесни горски продукти;
6. регулиране на климата и усвояване на въглерода.
Раздел I
Собственост
Чл.7. Общинска собственост са горските територии, правото на собственост
върху които е възстановено на общината, както и тези, придобити от нея чрез
правна сделка или по други придобивни способи и не представляват държавна
или частна собственост.
Чл.8. Собствеността на общината върху поземлени имоти в горски територии
се удостоверява с един от следните документи:
1. акт за общинска собственост;
2. договор за придобиване право на собственост;
3. решение, издадено от общинската служба по земеделие по
местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на
имота.
Чл.9. (1) Горите и земите от общинските горски територии са публична и
частна общинска собственост
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(2) Публична общинска собственост са горските територии – общинска
собственост:
1. 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 дейности;
2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони
на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на
водоизточниците на минерални води по Закона за водите;
3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от
Закона за защитените територии;
4. включени в териториите за културно-историческа защита по
Закона за културното наследство.
(3). Частна общинска собственост са всички останали горски
територии собственост на Общината.
Чл. 10. Община Стражица, като собственик на общински горски територии се
задължава да упражнява правото си на собственост върху тях по начин, който
не влошава състоянието им и не причинява вреда на други собственици или на
обществото.
Раздел 2
Разпореждане с горските територии собственост на общината
Чл.11. Разпореждането с горските територии-собственост на общината се
извършва в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за
общинската собственост.
Чл.12. Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии
чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини,
определени в закона.
Чл.13. За нуждите на горското си стопанство и с цел увеличаване лесистостта
на землището, общината може да закупува горски и земеделски територии собственост на физически лица, на юридически лица и на държавата.
Чл.14. (1) Закупуването от общината на горски територии се извършва въз
основа на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската
собственост, след решение на общинския съвет.
(2) Въз основа на решението на Общинския съвет по ал. 1 Кмета на
общината, взема решение за откриване на процедурата, в което се посочват:
1. общините и землищата, в които общината желае да закупи имоти;
2. методиката за оценка на предложенията, както и критериите за
избор на имотите - предмет на сделката;
3. датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията;
4. начинът на плащане и евентуални обезпечения;
5. специални изисквания към участниците;
6. други условия.
(3) Решението по ал. 2 се оповестява публично чрез средствата за
масово осведомяване, на интернет страницата на общината или по друг
подходящ начин в срок, не по-малък от два месеца преди датата на
разглеждане на предложенията.
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(4) Заинтересуваните лица правят писмено предложение до Кмета на
общината, в което съобщават предложението си. В него се посочва
предлаганата от продавача цена на имота и се прилагат:
1. документ за собственост;
2. скица на имота;
3. данъчна оценка на имота;
4. извадка от горскостопанския план или програма за съответния
имот.
(5) В деня, определен за разглеждане на предложенията, Кметът на
общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да
направи предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за
закупуване. За работата на комисията се изготвя протокол.
(6) Въз основа на протокола по ал. 5 Кметът на общината сключва
договори с лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.
(7) Договорът по ал. 6 влиза в сила от датата на вписването му в
службата по вписванията по местонахождението на имота.
Чл.15. (1) Общината може да продава или заменя горски територии - частна
общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост при
спазване на разпоредбите на Закона за горите.
(2) Продажба по ал. 1 се извършва по реда на Наредбата по чл.8, ал.2
от Закона за общинската собственост, след решение на Общинския съвет, при
цена не по – ниска от определената по реда на чл.86, ал.2 от Закона за горите.
(3) При прекратяване на съсобственост върху горски територии между
общината и други съсобственици, продажбата се извършва без провеждане на
търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по
реда на Закона за собствеността.
(4) Замяна по ал. 1 може да се извърши само в случай че тя е:
1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии
между общината и други съсобственици;
2. начин за изпълнение на задължения на общината, произтичащи от
договор с държавата;
3. необходима във връзка със строителството на обекти с
национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или
на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;
4. необходима във връзка със строителството на общински обекти от
първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията,
които са публична общинска собственост;
5. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски
автомобилни пътища или части от тях между, общината, държавата и горски
сдружения.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 придобиваните от общината поземлени
имоти вследствие на замяната трябва да граничат с горски територии –
собственост на общината.
(6) Не се допуска замяна, когато:
1. върху имотите - собственост на трети лица, са учредени ипотека
или други вещни права;
2. разликата в стойността на имотите - предмет на замяна,
определени по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2,от Закона за горите, е поголяма от 5 на сто;
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аренда;

3. имотите - предмет на замяна, са отдадени под наем или под

4. в резултат на замяната се разделят имоти - общинска собственост.
(7) В случаите по ал. 4, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът
за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна.
При неспазване на условията по договора кметът на общината разваля
договора по съдебен ред.

Чл.16. /1/Включването в общинските горски територии на негодни за
земеделско ползване или слабопродуктивни земи, се извършва по реда на
Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Общинския съвет
и при условията на чл.81 от Закона за горите.
/2/ Влязлото в сила решение по ал.1 се изпраща на съответната
Дирекция по земеделие и гори за отразяване на промяната в картата на
възстановената собственост.
Чл.17. /1/Допуска се промяна на предназначението на горски територии –
собственост на общината при условията на Закона за горите за:
1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища,
летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни
богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища,
електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни
води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение
на стъпките на електропроводните стълбове;
2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на
терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях,
водни канали;
3. създаване на нови или разширяване строителните граници на
съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи
устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират
имотите;
4. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани
поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в
сила подробен устройствен план;
5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната
сигурност, с отбраната на страната, с опазването и възпроизводството на
околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съве
/2/ Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти
в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се
прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:
1 отбраната или сигурността на страната;
2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на
Министерски съвет;
3. изпълнение на инвестиционни проекти за нужди на общината,
одобрени с решение на общинския съвет и одобрен ПУП.

Глава втора
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УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА
Чл.18 /1/ /Изм. и доп. с Решение № 138 от 26.06.2012 година/ Управлението на
горски територии – общинска собственост, се осъществява съгласно чл.181,
ал.1, т.1, б.”в” от Закона за горите, от Общинско предприятие „Странични
дейности”. В Общинското предприятие се сформира отдел „Общински гори”.
(2) /Изм. и доп. с Решение № 138 от 26.06.2012 година/ За ръководител
на отдела се назначава лице, което отговаря на изискванията за директор на
държавно горско стопанство съгласно чл.173, ал.4 от Закона за горите и е
вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.
/3/ Звеното осъщестява организацията при извършване на дейности и
опазването на горските територии, собственост на общината, както и в
такива, предоставени на общината за управление.
Чл.19. (1) Функциите по изпълнение на дейностите по чл. 18, се възлагат на
лица с лесовъдско образование.
(2) Лицата по ал. 1:
1. опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и
увреждания;
2. участват при маркирането и експедицията на добитата дървесина
от горските територии, собственост на общината.
3. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от
горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
4. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания
от горите;
5. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар
предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;
6. следят за появата на болести, вредители и други повреди;
7. опазват защитените видове животни и растения и следят за
спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;
8. сигнализират незабавно органите на Министерството на
вътрешните работи при установяване на данни за извършване на
престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното
разкриване;
9. дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
10. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности
при констатиране на нарушения в горските територии общинска собственост;
11. задържат вещите - предмет на нарушения, както и вещите, които
са послужили за тяхното извършване;
12. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на
територията за извършване на незаконно строителство в горските
територии.
(3) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 се
легитимират:
1. със служебни карти - за служителите, назначени за опазване на
горските територии - общинска собственост;
(4) Служебните карти и удостоверенията по ал. 3 се издават от
съответната регионална дирекция по горите по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(5) При изпълнение на служебните си задължения служителите,
назначени за опазване на горските територии - общинска собственост, носят
униформено облекло и отличителни знаци, които не могат да се
13T

13T
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преотстъпват.
Чл.20. (1) Лицата по чл. 19, ал. 1 могат да упражняват правомощията по чл.
19, ал. 2 върху съответните територии, за които са наети.
(2) Служителите, назначени за опазване на горските територии общинска собственост, имат правомощията по чл. 19, ал. 2, т. 1 - 9 и извън
поверените им за опазване горски територии на територията на съответната
община.
17T

17T

17T

17T

17T
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Чл.21. /1/ Дейността на звеното се финансира от общинския бюджет по Плансметка.
/2/ План-сметката по ал.1 се приема с отделно решение на Общинския
съвет, заедно с бюджета на общината.
/ 3 / Приходите в план – сметката по ал.1 се формират от:
1. разпорежданията с общински горски територии по Раздел 2 от Глава
първа;
2. такси за ползвания от общинските горски територии:
а/ за ползване на дървесина;
б/ за ползвания на недървесни горски продукти;
3. Такси за услуги извършвани от общинскaта администрация:
а/ за издаване и съгласуване на разрешителни, позволителни,
удостоверения, проекти, планове, програми и заверки на извлечения от тях,
сертификати, за съгласуване на строителство в горските територии на
общината и други писмени документи, предвидени в Закона за горите;
б/ за маркиране, проектиране, консултиране, експертизи, измервания,
оценяване, таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планова и
отчетна документация;
4. Суми, дължими по договори за предоставяне право на ползвания от
горските територии на общината, както и невъзстановими депозити;
5. Средства от други собственици на горски територии, предоставени на
общината за тяхното опазване;
6. Експортни такси за износ на дървесина и на недървесни горски продукти;
7. Глоби и обезщетения за нарушения в горските територии на общината;
8. Суми от продажби на вещи, отнети в полза на общината, послужили за
извършване на нарушенията по т.7 или тяхната равностойност, ако липсват
или са отчуждени, след приспадане на разходите по отнемането,
съхранението и продажбата им;
9. Средства от продажбата на горски семена, плодове и посадъчен
материал, каталози, специализирани печатни произведения и други
продукти и стоково-материални ценности, закупени, добити или
произведени със средства на общината;
10. Дарения, завещания и други;
11. Средства от български или чуждестранни държавни и правителствени
институции, неправителствени организации и лица с оглед на
потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната
функция на горите и научноизследователската и приложна дейност в тях;
12. Средствата по Глава седемнадесета от Закона за горите;
13. Присъдени суми по дела, свързани с горските територии на общината;
14. Неустойки по договори за дейности в горските територии на общината;
15. Получени средства за обезщетения по застраховки;
16. Други приходи, определени със закон и с други нормативни актове;
7
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17. Суми от финансови начети;
18. Остатъци от предходната година.
/ 4 / Приходите по ал.3 се изразходват за:
1. издръжка, заплати и и осигуровки на звеното по чл.19.
2. оборудване с необходимата техникаc и съоръжения за осъществяване
дейността на звеното по чл.18;
3. подпомагане на естественото възобновяване на горите;
4. събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на горски
семена и плодове;
5. производство или закупуване и доставка на посадъчен материал;
6. подготовка на почвата за залесяване;
7. залесяване;
8. отглеждане на подраста и на новосъздадените култури;
9. инвентаризация и попълване на горски култури;
10. направа и поддържане на огради на горски култури и възобновителни
участъци;
11. изграждане на дребни техникоукрепителни съоражения за борба с
ерозията;
12. провеждане на сечи в горите-без материален добив;
13. почистване на сечища и други площи за залесяване;
14. защита на горите на общината по Глава шеста от Закона за горите;
15. наблюдения и измервания на вредни емисии и зaмърсявания, както и
провеждането на метеорологични и хидрологични наблюдения;
16. опазване на горските територии на общината по Глава тринадесета от
Закона за горите;
17. строителство, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за
дълготрайни активи-собственост на общината, предназначени за
стопанисване на горските територии на общината;
18. строителство, поддръжка и ремонт на:
а/ горски пътища;
б/ складове, горски бараки, навеси, заслони и пунктове за опазване на
горите;
в/ сгради и съоръжения;
г/ пожаронаблюдателни кули и други противопожарни съоражения;
19.мероприятия, свързани със стопанисването на горите в защитените
територии;
20. изграждане и организиране на горски разсадници, опитни полета,
сортоизпитателни участъци, семепроизводствени градини и плантации и
маточни колекции;
21. изработване на стопански планове и програми по Раздел 2, на Глава
втора от Закона за горите;
22. научно обслужване и внедрителска дейност;
23. международна дейност, по въпроси на горските територии;
24. членски внос за участие на общината в различни организации и
сдружения, свързани с горите;
25. печатни и друг вид издания, свързани с горите;
26. пропаганда и реклама, работа с обществеността;
27. чествания на Седмицата на гората;
28. обучения, квалификация и преквалификация, специализации и
стипендии , свързани с управлението на горските територии на общината;
29. съдебни и други такси по дела, касаещи горите;
8
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30. провеждане на процедури за възлагане на дейности в горските
територии на общината;
31. по отнемане, съхраняване и продажба на, отнети в полза на общината,
вещи, свързани с опазването на горските територии;
32. застраховки и обезщетения;
33. безопасност и охрана на труда;
Чл. 22. / 1 / Предмета на дейност, организационната структура и щатното
разписание се определят с Правилник за организацията и дейността на
звеното по чл.18.
/ 2 / Правилника по ал.1 се утвърждава от Кмета на общината и се
приема с решение на Общинския съвет.
Глава трета
СТОПАНИСВАНЕ на ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Раздел 1
Стопанисване
Чл.23. Стопанисването на горските територии собственост на общината, както
и на такива предоставени им за управление, се осъществява в съответствие с
разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по
залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.
Чл.24. /1/ Залесяването обхваща дейностите по създаване на гори:
1. събиране, добив и производство на горски репродуктивни
материали;
2. подготовка на почвата и засаждане/засяване на горски
репродуктивни материали и ограждане;
3. попълване, отглеждане, инвентаризация на културите;
4. подпомагане на естественото възобновяване.
/2/ Дейностите по залесяване на горски територии; определяне на
източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на
горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия, внос и
износ, се организират при условия и по ред, определени с Наредба на
Министерският съвет по чл.95, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за горите.
Чл.25. (1) Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща
дейностите, свързани с предпазване изнасянето на фини фракции от
застрашената почва, за поддържане на почвеното плодородие, чрез
ограничаване или намаляване на повърхностния воден отток, предпазване
на най-горния слой от ветрова ерозия и осигуряване на възможност за
развитие на растителност, включително чрез създаване на технически
съоръжения.
(2) Защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и
строежът на укрепителни съоръжения се извършват при условията и по реда
на Наредба на Министерският съвет по чл. 95, ал. 2, т. 4 от ЗГ .
17T

17T

Чл.26./1/ Сечите в горите собственост на общината, както и на такива
предоставени им за управление, се провеждат за възобновяване, отглеждане и
подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в
9

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

горскостопанският план на общината, при условия и по ред, определени в
Наредба № 8/ 05.08.2011 г. на МЗХ по чл.101, ал.3 от ЗГ.
/2/ Сечите са лесовъдски дейности, които се провеждат с цел
подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните
ресурси, добив на дървесина, запазване и увеличаване на основните функции
на горите, общинска собственост.
/3/ Сечите се провеждат при спазване на принципите за
природосъобразно, многофункционално и устойчиво стопанисване на горите и
изискванията за поддържане, опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие в тях.
Чл. 27. (1) Сечите в горите общинска собственост, както и на такива
предоставени им за управление, се провеждат съгласно предвижданията на
горскостопанският план, ловностопанският план и плановете за дейности по
опазване от пожари.
(2) За извършване на сечта е необходимо:
1. насаждението да е маркирано;
2. да е издадено позволително за сеч.
(3) Без наличие на условията по ал. 1 и 2 е допустимо отсичане на дървета с
цел предотвратяване или своевременно потушаване на пожари, както и
отсичане на единични дървета с цел предотвратяване на аварийни ситуации,
създаващи опасност за живота и здравето на хората.
(4) При ежегодното планиране на насажденията за сеч общината –
собственик на гори, с предимство предвижда за сеч насаждения:
1. в които сечта от предходната година не е приключила;
2. с влошено санитарно състояние;
3. с напреднал възобновителен процес;
4. с пълнота, по-голяма от 0,8, за провеждане на отгледни сечи;
5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им;
6. в които са планирани дейности по опазване от пожари.
(5) Собствениците на общински гори, задължително провеждат отгледни
сечи без материален добив:
1. в случаите, предвидени в горскостопанския план;
2. когато е дадено предписание за това от регионалната дирекция по горите.
(6) Сечта по ал. 4, т. 2 се провежда в срока, определен в предписанието.
46T

46T

Чл.28. (1) Провеждането на сечи в гори – собственост на общини с
изследователска и опитна цел се допуска след разрешение на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите и след представяне на писмено
съгласие на собственика.
46T

46T

Чл.29. (1) При провеждане на сечите лицата, извършващи добив на
дървесина, са длъжни да:
1. секат само определените и отбелязани за сеч дървета, а при гола сеч –
всички дървета върху площта на сечището без забранените за сеч дървета,
указани в позволителното за сеч;
2. пазят от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка;
46T

46T
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3. пазят граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч;
4. повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътища, реки, канали,
просеки и др.;
5. спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна
безопасност при работа в горите;
6. спазват одобрения технологичен план за добив на дървесина.
(2) Дърветата се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от
горната му страна, не трябва да надвишава 5 см – за пънове с диаметър до 20
см, и една четвърт от диаметъра му – за пънове с диаметър над 20 см.
(3) Ограничението за височината на пъна по ал. 2 не се отнася при
провеждане на сечи без материален добив, както и при опасност от лавини,
свлачища и грохоти.
Чл.30. (1) При добива на дървесина се извършва почистване на сечищата от
вършината, отпада и неизползваемата дървесина чрез:
1. изнасяне извън сечищата;
2. събиране на купчини в сечищата;
3. разхвърляне в сечището;
4. нареждане по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
5. изгаряне в случаите на каламитет.
(2) Почистването на сечищата при провеждане на възобновителните сечи се
извършва по начин, който не уврежда подраста и не затруднява
възобновителния процес.
46T

46T

Чл.31. (1) Маркирането на насажденията за сеч включва дейностите по
определяне и отбелязване на дърветата за сеч.
(2) Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се извършва
съобразно състоянието на насажденията, предвижданията в горскостопанския
план и при условията и реда, определени в тази наредба.
46T

46T

Чл.32. (1) Маркирането се извършва от лица, вписани в публичния регистър
по чл. 235 от Закона за горите за дейността „маркиране на насаждения,
предвидени за сеч“.
(2) Определените за сеч дървета се отбелязват на височина 130 см с
видим знак, неувреждащ кората им.
(3) Освен по начина, посочен в ал. 2, определените за сеч дървета с
диаметър 18 см и по-голям от 18 см, измерен на височина 130 см, се
отбелязват и с контролна горска марка, когато насаждението е на възраст
повече от 40 години или когато в насаждението е предвидена възобновителна
сеч.
(4) Контролната горска марка по ал. 3 се поставя в основата на стъблото
от долната страна на склона или на някои от повърхностните корени, така че
след отсичане на дървото марката да остане и да е видима.
(5) Забранява се сеч на немаркирани дървета с изключение на случаите,
когато:
1. е разрешено цялостно отсичане на дървостоя върху ограничена площ;
46T

46T
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2. сечта се извършва за предотваряване или своевременно потушаване на
пожари;
3. се извършва сеч на единични дървета с цел предотвратяване на аварийни
ситуации, създаващи опасност за живота и здравето на хората.
(6) Ограничаването на площта при цялостно отсичане на дървостоя се
извършва чрез маркиране с контролна горска марка в основата на стъблата на
крайните дървета, определени за сеч, както и с отбелязване с видим знак върху
оставащите крайни дървета.
(7) Лицето, извършващо маркирането, предлага технология за добив на
дървесината, която се отразява в карнет-описа.
(8) Извозните пътища, технологичните просеки и трасетата за въжените
линии се ограничават с видим знак върху оставащите на корен дървета.
(9) За запазване на единични дървета, когато е разрешено цялостно
отсичане на дървостоя, оставащите на корен дървета се отбелязват с видим
знак на височина 130 см по начин, неувреждащ кората. Начинът на отбелязване
се отразява в карнет-описа и технологичния план за добив на дървесина.
(10) За извършеното маркиране се изготвя карнет-опис по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(11) Изчисляването на обема и категориите на маркираната дървесина
се извършва по утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите нормативно-справочна база и/или по действащия горскостопански план. Резултатът от изчисляването се вписва в карнет-описа. За
случаите, когато изчислението се извършва по нормативно-справочната база,
резултатът се вписва и в сортиментна ведомост по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която е
неразделна част от карнет-описа.
(12) Сортиментна ведомост се изготвя задължително за високостъблени
насаждения, в които ще се провеждат възобновителни сечи.
(13) Карнет-описът се подписва от лицето, извършило маркирането, и се
одобрява от ръководителя на звеното по чл.18 оправомощен от Кмета на
Общината по чл. 108, ал. 1, т. 2 от ЗГ – за горските територии – общинска
собственост, както и за такива, предоставени на общината за управление.
(14) Маркирането, както и изготвените карнет-опис и сортиментна
ведомост са валидни за срок до 3 години след изтичане на годината, в която е
извършено маркирането.
Чл.33. Горската семеконтролна станция осъществява контрол на
маркирането в семепроизводствени насаждения и съгласува карнет-описа и
протокола за освидетелстване на сечището.
46T

46T

Чл.34. (1) Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително,
издадено от ръководителя на звеното по чл. 18 от Наредбата оправомощен от
Кмета на Общината по чл. 108, ал. 1, т. 2 от ЗГ.
(2) Позволително за сеч за гори – общинска собственост, се издава,
когато:
46T

46T
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1. насаждението е предвидено за сеч в горскостопанският план, или планове
за ловностопански дейности и за дейности по опазване от пожари, с
изключение на случаите по чл. 45, ал. 6 и 7, чл. 46, чл. 50, ал. 5, т. 2 и 3, както и
за провеждане на сечи във връзка с изграждане на обекти по чл. 153, ал. 1 от
Закона за горите;
2. насаждението е маркирано;
3. има одобрен карнет-опис и одобрен технологичен план за добив на
дървесина.
(3) При провеждане на санитарно прочистване позволителното за сеч се
издава, когато определените за сеч дървета са маркирани и е изготвен
инвентаризационен опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
(4) Инвентаризационният опис се изготвя от лице, вписано в публичния
регистър по чл. 235 от Закона за горите за дейността "маркиране на
насаждения, предвидени за сеч", оправомощено от Кмета на Общината и се
утвърждава от регионалната дирекция по горите.
(5) Позволително се издава поотделно за всяко насаждение или за имот
и насаждение и в него се определят сроковете за сеч и извоз.
(6) По обективни причини сроковете за сеч и извоз могат да бъдат
продължавани от лицата, издали позволителното за сеч. При всички случаи
срокът за сеч и извоз не може да бъде по-дълъг от края на календарната
година, за която е издадено позволителното за сеч.
(7) Продължаването на сроковете за сеч и извоз до временен склад се
разрешава преди изтичането им по писмено искане на лицето, на което е
издадено позволителното за сеч, като се отразява в интернет
информационната система на Изпълнителната агенция по горите и в
отпечатаните екземпляри на позволителното. Сроковете се считат продължени
от момента на отразяване на промяната в интернет информационната система
на Изпълнителната агенция по горите.
(8) Позволително за сеч в насаждения, в които ще се провежда сеч без
материален добив, се издава, без да са налице изискванията по ал. 2, т. 2 и 3 и
ал. 3, т. 2 и 3, като се определя само срок за сеч.
(9) Позволително за сеч в насаждения за производство на плодове се
издава, ако насаждението е инвентаризирано и карнет-описът е заверен от
регионалната дирекция по горите, без да е налице изискването по ал. 2, т. 1.
14T

14T

Чл.35. (1) Технологичният план се изготвя от лице, регистрирано в
публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от
Закона за горите, и се одобрява от ръководителя на звеното по чл. 18 от
Наредбата.
(2) В технологичния план се определят:
1. техниката и технологията за извършване на сечта и извоза на
дървесината;
2. местоположението на временните горски складове;
3. средствата и методите на безопасност за изпълнение на основните
технологични операции;
46T

46T
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4. мерките за опазване на оставащите на корен дървета, подраста,
младиняка и почвата;
5. схемата на съществуващите и проектираните извозни пътища,
технологични просеки и трасета за въжени линии;
6. допустимата широчина на проектираните извозни пътища, технологични
просеки и трасета за въжени линии и разстоянията между тях;
7. начинът на почистване на сечището.
(3) Местоположението на временния склад по ал. 2, т. 2 се определя, така че:
1. временният склад да не е в границите на населените места и да не
съвпада с друг временен склад;
2. извозните пътища да не преминават през населено място;
3. да не се извършва извоз на дървесина по пътища от републиканската и
общинската пътна мрежа, определени в Закона за пътищата.
(4) В случаите, когато в одобрения технологичен план са проектирани
извозни пътища, технологични просеки и трасета за въжени линии и се налага
отсичане на немаркирани дървета, позволителното за сеч се издава след
маркирането им и включването им в карнет-описа на насаждението.
(5) Технологичният план се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите.
Чл.36. (1) Позволително за сеч за горски територии – собственост на
общината, както и на такива предоставени за управление, се издава само за
имоти, чиито граници са трайно обозначени на терена.
(2) общинските горски имоти се ограничават с две успоредни жълти
ивици боя.
(2) Средствата за обозначаване границите на имотите на терена са за
сметка на общината.
(3) Забранява се унищожаването, повреждането или преместването на
трайни знаци за обозначаване на границите на горските имоти.
46T

46T

Чл.37. (1) Позволителното за сеч се издава чрез интернет информационната
система на Изпълнителната агенция по горите.
(2) Позволителното се издава от ръководителя на звеното по чл. 18 от
Наредбата и чл. 108, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, на което е предоставен
достъп до информационната система по ал. 1.
(3) Позволителното се отпечатва в два екземпляра и се подписва от
лицето по ал. 2 и от лице, вписано в публичния регистър по чл. 235 от Закона
за горите за дейността „планиране и организация на добива на дървесина“, на
което е издадено позволителното.
(4) Условията и редът за предоставяне и отнемане на достъпа до
системата по ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
46T

46T

Чл.38. Позволително за сеч, издадено по реда на Наредбата, се обезсилва:
1. когато е издадено въз основа на документ, който по надлежния съдебен
ред е признат за подправен, неистински или с невярно съдържание;

46T

46T
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2. по мотивирано искане на лицето, на което е издадено позволителното за
сеч, или на търговеца, извършващ дейността;
3. при отписване на търговеца, който извършва добив на дървесина, от
регистъра по чл. 241 от Закона за горите;
4. при отписване на лицето, на което е издадено позволителното, от
публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите;
5. когато в насаждението се провежда сеч, която не съответства на
разрешената с позволителното;
6. маркирането е извършено в нарушение на правилата за съответната сеч,
вследствие на което се налага ново маркиране;
7. когато сечта се извършва в нарушение на правилата за сеч;
8. когато в резултат на биотични и абиотични въздействия са настъпили
повреди, вследствие на които се налага провеждане на сеч, различна от
разрешената.
Чл.39. (1) Позволителното за сеч се обезсилва със заповед на:
1. Кмета на общината – за горските територии – общинска собственост, както
и на такива предоставени за управление;
(2) В срок не по-късно от два дни от издаване на заповедта лицата по ал. 1,
т. 1 изпращат копие от нея в съответната регионална дирекция по горите.
(3) Заповедта за обезсилване на позволителното се отразява незабавно от
съответната регионална дирекция по горите в интернет информационната
система на Изпълнителната агенция по горите.
(4) Заповедта по ал. 1 се връчва на:
1. лицето, на което е издадено позволителното за сеч – за незабавно
изпълнение;
2. лицето, което е издало позволителното за сеч.
(5) Лицето по ал. 4, т. 2 освидетелства сечището в срок 7 дни от връчване на
заповедта за обезсилване на позволителното за сеч.
(6) Обезсилването на позволителното за сеч подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
46T

46T

Чл.40. (1) Сечта в насажденията може да бъде временно спряна, когато:
1. не се спазват правилата за сеч, както и сроковете по чл. 103, ал. 1 от
Закона за горите;
2. сечището не се почиства по реда, посочен в технологичния план и
позволителното за сеч;
3. не се спазват други изисквания, определени в технологичния план и в
позволителното за сеч.
(2) Спирането на сечта се налага до отстраняване на нарушенията.
46T

46T

Чл.41. (1) Сечта в насаждението се спира със заповед на:
1. Кмета на общината– за горските територии – общинска собственост, както
и на такива предоставени за управление;
2. Директорите на регионалните дирекции по горите – за всички горски
територии.
46T

46T
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(2) В заповедта по ал. 1 се дават предписания и срокове за отстраняване на
нарушенията.
(3) В срок не по-късно от два дни от издаване на заповедта лицата по ал. 1,
т. 1 изпращат копие от нея в съответната регионална дирекция по горите.
(4) Заповедта за спиране на сечта подлежи на незабавно изпълнение.
(5) Спирането на сечта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(6) След отстраняване на нарушението лицето по ал. 1 отменя заповедта за
спиране на сечта. Когато заповедта е издадена от лицата по ал. 1, т. 1, същите
уведомяват писмено регионалната дирекция по горите.
(7) Заповедта по ал. 1, както и заповедта за отмяна на заповедта за спиране
на сечта се отразяват незабавно от съответната регионална дирекция по
горите в интернет информационната система на Изпълнителната агенция по
горите.
Чл.42. До освидетелстване на сечището лицето, на което е издадено
позволителното за сеч, носи отговорност и осъществява контрол по спазване
изискванията на чл. 47 и 48 от Наредба №8/ 05.08.2011г на МЗХ за сечите,
както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина.
46T

46T

Чл.43. (1) В срок до 30 дни след приключване на сечта лицето, издало
позволителното за сеч, съставя протокол за освидетелстване на сечището по
образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите.
(2) Протоколът за освидетелстване на сечището се подписва и от лицето, на
което е издадено позволителното за сеч, и се регистрира в интернет
информационната система на Изпълнителната агенция по горите в срока по ал.
1.
(3) В случай на смърт, както и при невиновна невъзможност на лицето,
издало позволителното за сеч, да освидетелства сечището протокол за
освидетелстване се издава от друго лице по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите,
определено от:
1. Кмета на общината – за горските територии – общинска собственост, както
и за такива, предоставени им за управление;
(4) При виновна невъзможност на лицето, издало позволителното за сеч, да
освидетелства сечището протокол за освидетелстване се издава от друго лице
по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, определено от съответната регионална
дирекция по горите.
(5) Протоколът за освидетелстване на сечището се регистрира в интернет
информационната система на Изпълнителната агенция по горите от лицето,
което е освидетелствало сечището.
46T

46T

Чл.44. За проведените сечи общинското звено води регистър по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
46T

46T
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Чл.45. (1) Общинското звено води досие за всяко насаждение, в което се
провежда сеч. Досието съдържа:
1. карнет-описа и сортиментната ведомост;
2. технологичния план за добив на дървесина;
3. позволителните за сеч;
4. протоколите за освидетелстване на сечището;
5. опис на превозните билети за транспортиране на дървесина от временен
склад;
6. други документи, свързани с добива на дървесина.
(2) Когато управлението на горска територия е предоставено с договор на
общинската горска структура, в едномесечен срок от изтичане срока на
договора същите са длъжни да предадат с приемателно-предавателен
протокол досието на насаждението на собственика на имота, с който е сключен
договорът.
(4) Досиетата по ал. 1, както и протоколите по ал. 2 се съхраняват до
изтичане срока на горскостопанския план но не по-малко от пет години от
датата на издаване на протокола за освидетелстване на сечището.
46T

46T

Чл.46. (1) Горите се стопанисват като високостеблени, издънкови за
превръщане в семенни и нискостеблени.
(2) Високостеблените гори се стопанисват по начин, запазващ
семенния им произход.
(3) Издънковите за превръщане в семенни гори се стопанисват по
начин, осигуряващ превръщането им в семенни.
(4) Нискостеблените гори се стопанисват по начин, осигуряващ
издънковото им възобновяване.
Раздел 2
Ползване на дървесина и на недървесни продуки.
Чл.47. (1) Ползвания от горските територии собственост на общината, както и
на такива предоставени за управление, са ползването на дървесина и
ползването на недървесни горски продукти.
(2) Ползването на дървесина от горите от общинския горски фонд се
извършва възмездно с изключение на случаите по чл. 61, ал. 1 от Закона за
горите.
(3) Ползванията от горските територии на общината са безвъзмездни за
недървесните продукти, когато не представляват стопанска дейност.
(4) Размерът на таксите за ползвания от горските територии на
общината, както и на такива предоставени за управление, се определя с
решение на Общинския съвет.
(5) Таксите по ал. 3 и приходите от дейностите, свързани с ползването
от горските територии – общинска собственост, постъпват в приход на
общинския бюджет.
Чл.48. Ползването на дървесина от горските територии на общината, както и
на такива предоставени за управление, което представлява добивът на
дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие на
разпоредбите от Глава пета, Раздел 1 от ЗГ, при условия и по ред, определени
17
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с Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии, приета с ПМС № 316/ 24.11.2011 година по чл.95, ал.1 от
Закона за горите.
Чл.49. Възложител за горските територии - общинска собственост, както и на
такива предоставени за управление е Кмета на Общината.
Чл.50. (1) Ползването на дървесина от горските територии - общинска
собственост, както и на такива предоставени за управление, се осъществява по
един от следните начини:
1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина
(2) Не се разрешава ползването на дървесина в едно насаждение
едновременно по двата начина по ал. 1.
(3) Ползването на дървесина от горските територии - общинска
собственост, се осъществява по начините по ал. 1, определени с решение на
общинския съвет.
Чл.51. (1) Ползването на дървесина от горските територии- общинска
собственост, както и на такива предоставени за управление, се извършва при
условията и по реда, определени с Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии по чл. 95, ал. 1 от
ЗГ.
(2) Ползването на дървесина в горските територии - общинска
собственост, както и на такива предоставени за управление, се извършва въз
основа на годишен план, изготвен от ръководителя на звеното по чл. 18 от
Наредбата.
(3) Обемите на ползването на дървесина в горските територии общинска собственост, както и на такива предоставени за управление, се
определят в съответствие с горскостопанския план на общината по чл. 13, ал. 1
от ЗГ.
(4) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 31 октомври и се
одобрява от Кмета на общината по решение на общинския съвет. Годишният
план се публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15
дни от одобряването му.
(5) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие
на одобрен и публикуван годишен план за общината.
(6) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии
общинска собственост, се провеждат в съответствие с график, утвърден от
Кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
(7) С приоритет се провеждат процедури за спешно усвояване на
дървесина, повредена от природни бедствия, каламитети и други форсмажорни
обстоятелства
Чл.52. (1) Общината, след Решение на Общинският съвет, може да предоставя
до една трета от годишния план за ползване на дървесина за добив и до една
трета от годишния план за продажба за преработване на търговци, които:
1. са със седалище и адрес на управление на територията на общината и
осъществяват дейността си на същата територия, и
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2. (В сила от 01.01.2016 г.) притежават документ за съответствие с
международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация,
свързан с дейностите по добив и/или преработка на дървесина.
(2) Документът за съответствие по ал.1, т.2 следва да удостоверява, че
търговецът прилага някоя от следните системи за:
1. устойчиво управление на гори, или
2. контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги
Чл.53. (1)Общината, след Решение на Общинският съвет, може да сключва с
търговци дългосрочни договори за:
1. добива на дървесина за срок до 15 години, но не по-кратък от 3
години;
2. добива на недървесни горски продукти за срок до 10 години, но не
по-кратък от 3 години;
3. дейностите по чл. 55, ал. 1, т. 4 - 14 за срок до 10 години, но не пократък от 3 години.
(2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискваниятана чл. 115,
ал. 1, т. 2.от ЗГ.
(3) Ежегодното количество - предмет на договорите по ал. 1, е в размер
до една трета от годишното ползване на дървесина от горите собственост на
общината.
(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на
договорите по ал. 1-3 се определят с Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии по чл. 95, ал. 1. от
ЗГ.
(5) Дългосрочните договори за възлагане на дейности по ал. 1 в
горските територии - общинска собственост, се сключват от Кмета на общината
след Решение на Общински съвет.
Чл.54. Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на
общината, както и на такива предоставени за управление, което представлява
добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни
растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни
елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и
разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от
Глава пета, Раздел 2 на ЗГ, при условията и по ред, определени с Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии по чл.95, ал.1 от Закона за горите след решение на Общинския
съвет.
Чл.55. (1) По реда на Наредбата се възлагат следните дейности:
1. добив на дървесина;
2. добив на недървесни горски продукти;
3. товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на
недървесни горски продукти;
4. събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от
горски дървесни и храстови видове;
5. производство на посадъчен материал в горските разсадници;
6. почистване на площи за залесяване;
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7. подготовка на почвата за залесяване;
8. подпомагане на естественото възобновяване;
9. залесяване и попълване на горски култури;
10. отглеждане на горски култури;
11. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;
12. ограждане на горски култури и възобновителни участъци;
13. поливане и торене на горски култури;
14. кастрене на стоящи дървета;
15. маркиране на насаждения и дървета за сеч;
(2) Дейностите по ал. 1 се възлагат поотделно, част от дейност или
комплекс от дейности.
(3) Дейностите по ал. 1 се възлагат по обекти.
(4) Възлагането на дейности за обект, който включва част от подотдел,
се допуска само когато:
1. в останалата част от подотдела не е необходимо извършване на
дейността или няма технологична възможност за извършването й върху цялата
площ;
2. подотделът е бил включен в обект, в който е започнало изпълнението
на дейността, но впоследствие то е прекратено.
(5) Възлагането на дейностите и формирането на обектите се извършва
при спазване на следните принципи:
1. дейността по ал. 1, т. 9 да се възлага в комплекс с други дейности,
определени по преценка на възложителя, с цел осигуряване нормалното
прихващане и растеж на културите;
2. дейността да се извършва с еднаква или подобна по характеристики
техника или технология;
3. възлаганите дейности в избраните обекти да се извършват по начин и
в срок, който не възпрепятства изпълнението на други дейности, предвидени в
горскостопанският план по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(6) Не се провеждат процедури за възлагане на дейности по ал. 1, т. 4 13, 15 - 19 в полза на общината, когато се извършват безвъзмездно, с
доброволен труд или с финансираща страна, която е изразила писмено
съгласие за това.
(7) Дейността по ал. 6 се извършва въз основа на сключено
споразумение за партньорство, в което се регламентират изискванията,
задълженията и отговорностите на партньорите. В споразумението може да се
предвиди едновременно с извършване на предвидените дейности да се
проведе обучение на участниците.
Чл.56. (1) Изпълнението на дейностите по чл. 55, ал. 1 се извършва от
физически лица и/или от търговци, регистрирани в публичните регистри по чл.
235 и 241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната
дейност.
(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат:
1. за дейности по залесяване с механизиран начин на извършване,
които се възлагат самостоятелно;
2. за дейности по чл. 55, ал. 1, т. 2, 3, с изключение на създаването на
бариерни и лесокултурни прегради.
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Чл.57. (1) Дейностите по чл. 55, ал. 1 в горските територии - общинска
собственост, както и на такива предоставени за управление, се възлагат чрез
провеждане на:
1. открит конкурс;
2. електронен конкурс.
(2) Възложителите могат да не провеждат открит конкурс, а да възложат
изпълнението на дейността чрез договаряне - в случаите по Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
по чл.95, ал.1 от Закона за горите.
1. за обекти, за които възлагането на дейността не е отдадена на две
последователни процедури; стойността на обекта не може да е по-висока от
стойността на същия обект на последния обявен открит конкурс;
2. при прекратяване на сключен договор за възлагане на дейности по чл.
55, ал. 1, т. 4-7, 9, 10, 13, 14, с изключение на прекратяване на дългосрочни
договори.
Чл.58. Продажбата на дървесина от общинските гори, както и на такива
предоставени за управление, се извършва по един от следните начини, след
решение на Общинския съвет:
1. на стояща дървесина на корен;
2. на добита дървесина.
Чл.59. (1) Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по един
от следните начини, след решение на Общинския съвет:
1. търг с явно наддаване;
2. търг с тайно наддаване;
3. електронен търг с наддаване;
4. електронен таен търг с еднократно ценово предложение;
5. конкурс;
6. електронен конкурс за продажба;
7. ценоразпис.
(2) Когато обект на процедура е продажбата на стояща дървесина на
корен в комплекс с изпълнението на други дейности, съгласно чл. 55, ал. 1
задължително се провежда конкурс.
(3) Провеждането на процедурата става по смисъла на Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
по чл.95, ал.1 от Закона за горите.
Чл.60. Процедурите за продажба на стояща дървесина на корен се организират
и провеждат от общината - след утвърждаване от Кмета на общината или от
упълномощено от него длъжностно лице на графика по чл. 9 по Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
по чл.95, ал.1 от Закона за горите .
Чл.61. (1) Началната цена при провеждане на процедури за продажба на
стояща дървесина на корен се определя по категории или по асортименти,
съгласно заповедта за откриване на търга.
(2) Общината приоритетно предоставя за продажба на корен:
1. дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия;
2. дървесина от обекти, които са били предложени на процедура за възлагане
на добива и не е сключен договор;
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3. обекти, в които добивът на дървесина е необходимо да се извърши в
комплекс с други лесовъдски и технически дейности.
Чл.62. (1) В процедурите за продажба на стояща дървесина на корен по реда
на чл. 59, ал. 1, т.1-6 могат да участват търговци, регистрирани в публичния
регистър по чл. 241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за
съответната дейност.
(2) Не се допуска едновременно извършване на добив в един подотдел
от двама и повече изпълнители с изключение на случаите, когато за
извършване на дейността е допуснато участие на подизпълнител.
(3) В процедурите може да бъде допускано наемането на
подизпълнители от спечелилия кандидат. Това обстоятелство се посочва в
заповедта за откриване на процедурата, като подизпълнителят е длъжен да
отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на
кандидатите до участие.
(4) При провеждане добива на дървесина в горските територии общинска собственост, изпълнителите са длъжни да поставят в обекта
информационни табели по образец.
Чл.63. (1) Продажбата на добита дървесина от общинските гори, както и на
такива предоставени за управление, може да се осъществява по асортименти
след решение на Общинския съвет:
1. на прогнозни количества;
2. по действително добити количества.
(2) Продажбата на дървесина, добита от горските територии - общинска
собственост, както и на такива предоставени за управление, се осъществява по
смисъла на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии по чл.95, ал.1 от Закона за горите, след
решение на Общинския съвет:
1. чрез търг с явно наддаване;
2. чрез търг с тайно наддаване;
3. по ценоразпис;
4. чрез договаряне;
5. чрез електронна търговия (електронен търг);
6. чрез стоковата борса.
(3) При продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато
физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на
продажба, не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по
чл. 235 и 241 от ЗГ.
Чл.64. (1) Продажба по ценоразпис се извършва на:
1. дървесина, добита от санитарни, технически и принудителни сечи;
2. отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на
стъблата и/или кастрене, и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане
на сечи с изключение на възобновителни сечи във високостъблени гори;
3. остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното
освидетелстване.
4. дървесина от склад;
5. специфични асортименти, които се различават съществено по
качество и размери от обичайно добиваните или от съществуващите стандарти;
6. стояща дървесина на корен.
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7. дървесината, добита в случаите по чл. 11а и чл. 27, ал. 1 от
НАРЕДБА 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.
8. стояща дървесина на корен, повредена вследствие на биотични или
абиотични въздействия, която не е продадена след провеждането на търг с
явно или тайно наддаване или конкурс.
9. стояща дървесина на корен от прекратен по вина на купувача договор
за продажба на дървесина на корен, когато изпълнението към момента на
прекратяването е над 50 на сто от количеството по договора.
(2) Право да закупуват дървесина по реда на ал. 1 имат:
1. физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право
на продажба:
а) в случаите на закупуване на дървесина от склад;
б) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6,
когато лицата имат постоянен/настоящ адрес в общината, в която ще се
извършва добивът;
2. общинска администрация, училища, социални домове, детски
заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни
поделения, културни институции на бюджетна издръжка, регистрирани на
територията на общината - без право на продажба;
3. юридически лица и еднолични търговци - по реда на ал. 1, т. 3-5 и от
т. 7-9.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 на лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се издава
позволително по образец от Кмета на общината или оправомощено от него
длъжностно лице - за горски територии - общинска собственост.
(4) Ценоразписът по ал. 1 се утвърждава от общинския съвет - за
дървесината, добита от горски територии - общинска собственост.
(5) Обемът на дървесината по ал. 1 се определя с решение на
общинския съвет - за горските територии - общинска собственост;
(6) Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1,
2, 3 и 6 от горските територии - собственост на общината, в която е постоянният
им адрес.
(7) Ползване на дървесина по реда на ал. 1, т. 6 се извършва само при:
1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до
60 години;
2. санитарни и технически сечи;
3. провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в
нискостъблените гори;
4.принудителни сечи.
Чл.65. (1) Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се организира и
провежда от съответния ръководител на общинската горска структура,
организирана в съответното общинско предприятие по Закона за общинската
собственост - за дървесината, добита от горските територии - общинска
собственост.
(2) Продажбата по ал. 1 се допуска:
1. за ценна дървесина от редки дървесни видове;
2. при неявяване на участници на проведена процедура;
3. при прекратяване на процедури за продажба на налична на склад
дървесина;
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4. за налична на склад дървесина, останала след прекратен договор за
продажба;
5. при предложена и непродадена дървесина на стоковата борса.
(3) Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се провежда при
условията и по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии по чл.95, ал.1 от Закона за
горите.
Чл.66. Разпореждането със добитата дървесина от общинските горски
територии, както и на такива предоставени за управление, се извършва след
решение на Общинския съвет.
Раздел 3
Паша в горските територии
Чл.67. (1) Пашата на селскостопански животни в горските територии
собственост на общината, както и на такива предоставени за управление, се
извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел 3 на ЗГ, след
заплащане на цена за календарната година, определена с решение на
общинския съвет.
(2) За заплатената по ал. 1 цена на лицето се издава документ, в който
се посочват видът и броят на животните.
Чл.68. Забранява се:
1. пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;
2. пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите,
одобрените и регистрираните източници за производство на горски
репродуктивни материали и в горските разсадници;
3. пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в
издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;
4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно
естественото им възобновяване;
5. нощната паша в горските територии;
Чл.69. (1) Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава
заповед, в която се посочват горските територии, в които е забранена пашата
на селскостопански животни. Заповедта се обявява на видно място в сградата
на съответната община, район, кметство или населено място.
(2) Заповедта по ал.1 се издава въз основа на постъпили до края на
месец януари писмени предложения от кметовете на райони и кметства и
кметските наместници- за горските територии-общинска собственост;
3. собствениците - за горските територии извън посочените в т. 1.
(3) Заповедта по ал.1 се издава при съобразяване с ограниченията и
забраните, предвидени в заповедите за обявяване и в плановете за управление
на защитени територии и защитени зони
(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в съответната
регионална дирекция по горите и съответната регионална инспекция по
околната среда и водите, в чийто териториален обхват попадат горските
територии.
Глава четвърта
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ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА
Раздел 1
Опазване на горските територии на общината.
Чл.70(1) Опазването на горските територии обхваща действията по
предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за
горите.
(2) Действията по предотвратяване на нарушенията се организират от
собственика – Общината на съответните горски територии.
Чл.71. Кметът на Общината, назначава служители в звеното за
предотвратяване и установяване на нарушения в горските територии общинска
собственост, както и в такива, предоставени им за управление.
Чл.72. Служителите на Министерството на вътрешните работи със
съдействието на служителите и лицата назначени от Кмета на общината
предприемат действия за предотвратяване и разкриване на престъпления,
свързани с дейностите в горските територии
Чл.73. (1) Функциите по опазване на горските територии, собственост на
общината и посочени в глава втора на Наредбата, се възлагат на лица с
лесовъдско образование, със изключение на случаите по чл. 74 от Наредбата.
(2) Поверената за опазване горска територия и организацията на работа
на лицата по ал. 1, се определя с договор и/или с длъжностната
характеристика.
(3) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 се легитимират:
1. със служебни карти- за служителите, назначени за опазване на горските
територии общинска собственост;
(4) Служебните карти и удостоверенията по ал.2 се издават от
съответната регионална дирекция по горите по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(5) При изпълнение на служебните си задължения служителите,
назначени за опазване на горските територии общинска собственост, носят
униформено облекло и отличителни знаци, които не могат да се преотстъпват.
(6) Служителите, назначени за опазване на горските територииобщинска собственост, имат правомощията и извън поверените им за опазване
горски територии на територията на съответната община
Чл.74. (1) Кметът на Общината, може да сключи договор с Министерството на
вътрешните работи за опазване на горските територии - общинска собственост
или предоставени им за управление.
(2) Кметът на Общината, може да възлага опазването на горските
територии на изградените звена "Общинска полиция".
(3) Кметът на Общината може да сключи договор с юридически лица,
регистрирани по Закона за частната охранителна дейност, за опазване на
горските територии, собственост на общината.
(4) Кметът на Общината уведомява писмено съотетната регионална
дирекция по горите за сключените от него договори.
Раздел 2
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Защита на горските територии.
Чл.75. (1) Защитата на горските територии на общината, която обхваща
мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични
въздействия, се осъществява по реда на Глава шеста от ЗГ.
(2). Защитата на горските територии от болести, вредители и други
повреди осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и
високопродуктивни гори и включва: оценка на здравословното им състояние,
прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други повреди в
горите, профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борбата с
вредителите, болестите и други повреди.
Раздел 3
Защита на горсkите територии от пожари.
Чл.76. (1) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари
са задължителни за изпълнение.
(2) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за
защита на горските територии собственост на общината от пожари се
организира и осъществява от и за сметка на общината.
(3) Условията и редът за проектиране на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари се определят с наредбата по чл. 18,
ал. 1.
(4) По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит
огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от
границите на горските територии.
Чл.77. Условията и редът за защита на горските територии от пожари се
определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на
вътрешните работи.
Чл.78. (1) Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения,
преминаващи или попадащи в горските територии, собственост на общината са
длъжни за собствена сметка:
1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги
почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими
материали;
2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или
съоръжението;
3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги
обезопасяват.
(2) Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските
територии, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
(3) Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България
чрез своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна
безопасност в горските територии преди всеки излет.
(4) Началниците на военните поделения и части са длъжни при
провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата
за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари
и за своевременното им потушаване.
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Чл.79. (2) Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се
извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението със
съдействието на общината,държавните горски стопанства и държавните ловни
стопанства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на
лицата, извършващи дейности в тях.
Чл.80. (1) Кметът на общината, кметовете по райони, кметства и кметските
наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни
формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при
бедствия.
(2) Редът за действие на доброволните формирования и
специализираните групи по ал. 1 при гасене на горски пожари се определя с
наредбата по чл. 138, ал. 1 от ЗГ.
Чл.81. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да
предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни
повиквания към единния европейски номер 112.
Раздел 4
Достъп до горите на общината.
Чл.82. Достъпът до горите на общината се осъществява при условията и по
ред, определени в Глава седма от ЗГ.
Чл.83. (1) Достъпът до горските територии собственост на Общината е
свободен, на собствен риск, при спазване указанията на общинската горска
администрация.
Чл.84 В горските територии не може да се извършва ограждане или други
действия, които ограничават свободното придвижване на хора, диви животни и
води, с изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен или
административен акт.
Чл.85. (1) Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска
тяга могат да се движат в горските територии и по горските пътища собственост
на общината само във връзка с изпълнение на горскостопански,
селскостопански и ловностопански дейности.
(2) Обстоятелството, че превозното средство ще се ползва за
изпълнение на дейностите по ал. 1, се удостоверява със:
1. документ, издаден от директора на държавното горско стопанство или на
държавното ловно стопанство без заплащане на такса- когато дейността се
извършва от стопанството или е възложена от него;
2. разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място на ловуване;
3. документ, издаден без заплащане на такса от Кмета на общината, района,
кметството или кметския наместник - в останалите случаи.
(3) Движението на превозните средства по ал.1, когато не е свързано с
изпълнение на горскостопански, селскостопански или ловностопански дейности,
е допустимо само когато:
1. е дадено разрешение за това от директора на регионалната дирекция по
горите или от оправомощено от него длъжностно лице, или
2. е по пътища и трасета, които са специално обозначени за такива цели.
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(4) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е
необходимо преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни
средства с животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за
движение по конкретните пътища от Кмета на общината, района, кметството
или кметския наместник по местонахождението на имота
Чл.86. /1/ При ползване на дървесина от общинските горски територии,
ползвателят е длъжен да запазва целостта на пътната мрежа, което се
удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан в присъствието на
ползвателя и оправомощено от Кмета на общината лице.
/2/ При установени нарушения, средствата необходими за ремонт на
пътната мрежа са за сметка на ползвателя и посочени в Договора с общината.
Раздел 5
Строителство в горските територии собственост на общината, без
промяна на предназначението.
Чл.87. Строителство в горските територии собственост на общината, без
промяна на предназначението, се извършва при условията и по ред,
определени в Глава осма от ЗГ.
Раздел 6
Административнонаказателни разпоредби
Чл.88 За предотвратяване и преустановяване на административните
нарушения в горските територии, собственост на общината и на вредните
последици от тях, компетентните органи или оправомощени от Кмета
длъжностни лица със заповед, прилагат принудителни административни мерки
при условията и по реда определени в Глава осемнадесета от ЗГ.
Чл.89. (1) Нарушенията по закона за горите и подзаконовите актове по
прилагането му се установяват с актове на:
1. служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните
структури, които заемат длъжност, за която се изисква лесовъдско
образование, както и определените със заповед на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
2. кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, които заемат
длъжност в общината, за която се изисква лесовъдско образование - за
горските територии на територията на съответната община;
3. държавните служители на Министерството на земеделието и храните,
оправомощени от министъра;
4. държавните служители на Министерството на вътрешните работи,
оправомощени от министъра.
(2) Лицата по ал.1, т.2 имат право да проверяват всички документи за
сеч, паша и други ползвания от горите.
(3) Актовете за установените административни нарушения и
съпътстващите ги документи се представят с писмен доклад в 7-дневен срок
пред съответния работодател.
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(4) Когато съответният работодател няма правомощия да издава
наказателни постановления, документите по ал. 1 се изпращат по служебен ред
в 7-дневен срок до:
1. кмета на общината - за нарушения, установени от кметовете на
кметства, кметски наместници и лицата, които заемат длъжност в общините, за
която се изисква лесовъдско образование;
(5) Лицата по ал. 4, т. 1, оправомощават със заповед служител, който
води регистър на съставените актове за установени административни
нарушения и издадените наказателни постановления.
(6) Регистърът по ал. 5 се води по образец, ред и условия, определени
със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
Чл.90. (1) Наказателните постановления по закона и подзаконовите актове по
прилагането му за горите общинска собственост се издават:
1.
от Кмета на Общината - за нарушения, установени от лицата по чл.
89, ал. 1, т. 2;
(2) Глобите, имуществените санкции и сумите, получени от продажбата
на отнетите в полза на държавата вещи, или паричната равностойност на
липсващите вещи- предмет и/или средство на нарушението, когато
наказателното постановление е издадено от Кмета на общината, постъпват в
бюджета на съответната община.
(3) Кмета на общината - собственик на гори, след съгласуване с
директора на съответната РДГ в едномесечен срок от влизане в сила на
Наредбата, определят бази за съхранение на вещи, предмети и/или средства
на нарушения, задържани с актове за установяване на административно
нарушение и констативни протоколи, както и материалноотговорните лица
Чл.91. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Годишен план" е предвидените количества за ползване на
дървесина по категории, видове сечи, дървесни видове от общинските гори.
2. "Възобновителен участък" е насаждение или част от насаждение, в
което в резултат на проведени възобновителни сечи е започнал процес на
естествено възобновяване.
3. "Залесяване" е сеене на семена или засаждане на фиданки или
резници.
4. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в
най-голяма степен на предварително обявените показатели и тяхната тежест,
качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални
характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда,
оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за
изпълнение и други.
5. "Кастрене" е отсичане на клоните на стоящи дървета до определена
височина на стъблото.
6. "Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико,
семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове,
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горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не
са дивеч.
7. "Нормално прихващане" е определеният процент на прихващане в
договора между възложителя и изпълнителя, който не може да бъде по-нисък
от 80 процента.
8. "Отглеждане на горски култури" е дейност, която се извършва в
междуредията и в редовете на новосъздадени горски култури с възраст до 3
години в райони до 1600 м н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в., както и в
интензивни култури до възраст, до която е необходимо. Дейността се извършва
ръчно или механизирано с цел създаване на оптимални условия за растеж и
развитие на фиданките.
9. "Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив"
е дейност, която е насочена към подобряване състоянието на младите
насаждения и култури на възраст, до която от тях не се добива реализуема
дървесина.
10. "Обект" е подотдел или част от него, съвкупност от няколко
подотдели или части от тях, както и площи, които не са инвентаризирани по
реда на ЗГ.
11. "Паднала дървесина" е лежаща на терена дървесина и вършина,
отделена от стъблото или от корените или изкоренена.
12. "Планова инвентаризация" е определяне броя на произведените
фиданки в горските разсадници и на прихванатите засадени фиданки в горските
култури.
13. "Подготовка на почвата за залесяване" е ръчна или механизирана
обработка на почвата при определени в технологичния план за залесяване
условия и параметри.
14. "Подпомагане на естественото възобновяване" е създаване на
условия за протичане на естествени процеси за възобновяване на горите чрез
изсичане на подлеса, направа на ръчни тераси, окосяване на трева,
разрохкване на почвата, изсичане на нежелан и повреден подраст, сеене и
залесяване с фиданки и др.
15. "Попълване на култури" е подготовка на посадните места и
залесяване с нови фиданки или семена на мястото на загиналите и
повредените в горски култури с възраст до 3 години в райони до 1600 м н.в. и
до 5 години в райони над 1600 м н.в.
16. "Посадъчен материал" е фиданки, произведени от семена, плодове
или части от растения.
17. "Природни бедствия" са суша, градушка, наводнение, пожар, масови
нападения от болести и вредители, слани, екстремно ниски температури,
ветровали, снеговали, снеголоми, ледоломи, бури, проливни дъждове,
земетресения, свличане на земни маси др.
18. "Репродуктивни материали" са:
а) генеративни единици - шишарки, съплодия, семена и плодове,
предназначени за производство на посевен и посадъчен материал;
б) части от растения - листни, стъблени и коренови резници, експланти
или зародиши за микроразмножаване, пъпки, отводки, корени, филизи и други
части от растения, предназначени за производство на фиданки или за
залесяване;
в) посадъчен материал - растения, получени от семена, плодове или
части от растения, или фиданки, израснали в резултат на естественото
възобновяване.
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19. "Финансираща страна" е всяко физическо или юридическо лице,
което финансира извършването на дейности в горски територии и е различно
от общината - собственик на гори.
20. "Форсмажорно обстоятелство" е обстоятелство от извънреден
характер, което е възникнало след сключване на договора, което не е могло да
бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: природни бедствия,
производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани,
стачки, бунтове, безредици и др.
21. "Абиотични" са въздействия, фактори и повреди, причинени от
елементи на неживата природа - вятър, сняг, ниски и високи температури,
пожари и други.
22. "Биотични" са фактори и въздействия, причинени от елементи на
живата природа- флора, фауна и микота.
23. "Архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма" е
публично достъпна инфраструктура за обслужване на отдиха и туризма без
търговско предназначение, като кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси,
информационни табла, чешми, дървени огради, скари, дървени мостчета,
екопътеки, които не представляват строителство по смисъла на Закона за
устройство на територията.
24. "Временен склад" е терен, утвърден с технологичния план за сеч и
извоз, подходящ за складиране на добитата от сечището дървесина преди
транспортирането й.
25. "Възобновителна сеч" е сеч, при която след изсичане на дървета се
осигурява възобновяване на насаждението.
26. "Гола сеч" е възобновителна сеч, при която за период, не по-дълъг от
една година, се отсичат всички дървета на зрялото насаждение на определена
територия.
27. "Голина" е незалесена горска площ, подлежаща на залесяване.
28. "Горска екосистема" е съвкупността от организми от горската флора,
фауна и микота заедно със свързаната с тях нежива материя, които си
взаимодействат в рамките на определени пространствени граници.
29. "Горски автомобилни пътища" са трайни горски пътища с
асфалтовобетонно покритие, повърхностна обработка или трошенокаменна
настилка.
30. "Горски пътища" са временни или трайни съоръжения, необходими за
стопанисване, опазване и защита на горските територии, добив на дървесина и
недървесни горски продукти, стопанисване и ползване на дивеча.
31. "Горски култури" са гори, създадени по изкуствен начин.
32. "Горски територии с висока консервационна стойност" са горски
територии с критично значение за опазване и поддържане на биологичното
разнообразие, екологичните и социалните функции на горите.
33. "Горскостопански дейности" са дейности, свързани със
стопанисването, защитата и опазването на горските територии и добива на
дървесина, както и с изготвянето на горскостопански планове и програми.
34. "Добив на дървесина" е сеч и извоз на дървесина до временен склад.
35. "Ерозирани горски територии" са горски земи, по повърхността на
които се наблюдават процеси на разрушаване, пренасяне и отлагане на земни
материали от водни потоци и вятър.
36. "Зона за защита от урбанизация" е част от горските територии, в
която е забранено извършването на строителство, с изключение на елементи
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от техническата инфраструктура и хидротехнически съоръжения, както и на
съоръжения, свързани с управлението на горските територии.
37. "Инвентаризация на горските територии" е установяване на площта,
количествените и качествените характеристики на горските територии по
конкретни горскостопански показатели чрез оглед и измерване.
38. "Лесистост" е процентното отношение на площта на една територия,
заета от гори, към цялата й площ.
39. "Сеч без материален добив" е отстраняване на изостанали,
повредени, пречещи и нежелани дървета и храсти дейност с цел подобряване
състоянието на младите насаждения на възраст, до която от тях не се добива
реализуема дървесина.
40. "Пожароопасен сезон" е период от време, през което горските
насаждения се характеризират с голяма пожарна опасност в зависимост от
метеорологичните условия и риска от възникване на пожари.
41. "Логистика" е подпомагане вземането на решения, основани на
обективна, точна, достоверна и навременна информация чрез събиране,
съхраняване, обработка, анализ и разпространение на тази информация.
§ 1. За неуредени в наредбата случаи, се прилагат разпоредбите на
българското законодателство и по специално Закона за горите, Закона за
общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по тяхното
прилагане.
§ 2. Настоящата Наредба е приета с Решение №754/29.08.2019 година
от Общински съвет гр. Стражица и същата влиза в сила от деня на приемането
й.

Илиян Маринов
Председател Общински съвет – Стражица
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