
ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КАЗАНЛЪК 
     
     
ДОКЛАД 
Пo чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Драгомир Влаев Петков, За кмет на община Казанлък, определен със Заповед № 
1920/23.11.2020 год. на Кмета на община Казанлък 
 
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии 
- собственост на община Казанлък през 2021 г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2020  година. 
 

МОТИВИ: Съгласно чл.111 от Закона за горите и чл.7 от Наредбата за условията и 
реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска 
собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, ползването на 
дървесина от Общинския горски фонд Ползването на дървесина в горските територии - 
общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план. Годишният план по 
ал. 1 се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината 
и се публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 дни от 
одобряването му. Годишния план, както и обемите на ползването на дървесина в 
горските територии - общинска собственост, се определят в съответствие с 
Горскостопански план 2012 - 2021 г., утвърден от РУГ Стара Загора. Принципите, по 
които е разработен Годишния план за  ползване на дървесина  за  2020 г. са съгласно 
изискванията  на чл.45 ал.4 от Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите, 
като  определените за сеч отдели и подотдели са: 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. 

С оглед изложеното предлагам на Общински съвет Казанлък следният 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 111, ал. 4, т. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 7, ал. 4 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г. Общински съвет – 
Казанлък, 
 
 
 
 



РЕШИ: 

Одобрява Годишния план за 2021 г. за ползване на дървесина от Общинския горски 
фонд съгласно Приложения № 1. 

 
Приложения: Съгласно текста 
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния 

управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Казанлък за 

преглед по реда на общия надзор за законност. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по 

чл.45, ал.5, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 

съд - Стара Загора. 
 

АДРЕСАТ НА АКТА: Кмет на община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Даниела Коева, зам.-кмет 
  
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ:  
Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък 

 
 
С уважение, 
 
ДРАГОМИР ПЕТКОВ 
За кмет на община Казанлък,  
определен със Заповед № 1920/23.11.2020 год.  
на Кмета на община Казанлък 
 
Съгласувал: 
Даниела Коева, зам.-кмет 
Здравко Балевски  - Началник-отдел ПНОЧРОП 
Радостина Йосифова – нач.-отдел Екология и транспорт 
 
Изготвил: 
Петя Николова, ст.експерт „Екология“ 
 






