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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тази наредба се приема на основание чл.181, ал.6 от Закона за горите и чл.21,
ал.2 от ЗМСМА.
Чл.2 Общинските горски територии са основно национално и общинско богатство,
което се ползва от особената закрила на държавата, общината и местната общност.
Чл.З Организацията по управлението на горски територии се осъществява от Кмета
на общината.
Чл.4 Гори и горски територии са площите от землището на общината,
отговарящи на условията на чл.2 от Закона за горите.
Чл.5 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.6 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.7 (1) Горите и земите от общинските горски територии са публична и частна
общинска собственост.
(2) Публична общинска собственост са горските територии:
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 и на минерални води по Закона за водите;
3. попадащи в природна забележителност, природен парк, защитена
местност.
4. включени в териториите за културно-историческа защита по
Закона за
културното наследство.
(3) Частна общинска собственост са всички останали горски територии на
общината.
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Чл.8. Разпореждането с горски територии - собственост на общината се извършва в
съответствие с разпоредбите на Глава трета Раздел ІІ от Закона за горите и на
Глава четвърта от Закона за общинската собственост.
Раздел 2
Ползване на дървесина и на недървесни продукти
Чл.9 (1) Ползвания от горските територии на общината са ползването на
дървесина и ползването на недървесни горски продукти.
(2) Ползванията от горските територии на общината са възмездни, с изключение на
случаите, когато ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или
части от тях от горските територии не представлява стопанска дейност.
(3) Ползването на дървесина се осъществява:
1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен.
2. Чрез добив и продажба на добита дървесина.
Чл.10 Ползването на дървесина от горските територии на общината, което
представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в
съответствие на разпоредбите от Глава пета, раздел 1 от Закона за горите, при условия
и по ред, определени с 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.
Чл.11 (1) Общината може да предоставя годишното си ползване за добив или за
преработка на търговци, които са със седалище и адрес на управление на
територията на Община Казанлък и осъществяват дейността си на същата територия.
Чл.12 (1) Общината може да сключва с търговци договори за срок до 10 години за:
1. добив на дървесина;
2. продажба на дървесина.
3. за добив и продажба на дървесина едновременно.
(2) Търговците по ал.1 следва да притежават документ за съответствие по чл. 11, ал.1.
(3) В случаите когато управлението на горските територии е възложено на
държавно горско стопанство и/или държавно ловно стопанство въз основа на
договор, изпълнителите могат да сключват договори с търговци със срок не подълъг от срока на договора сключен с държавно горско стопанство и/или държавно
ловно стопанство .
(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по
ал. 1 и ал. 3 се определят с 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.(ПМС№ 316 от 24.11.2011 г)
Чл.13 (1) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на
общината, 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 Закона за горите, при условия и по ред, определени с Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии Наредба № 5 за управление на горските територии, собственост на община Казанлък
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държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
(2) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на общината
става срещу заплащане на такса съгласно тарифа по Наредба № 26 на Общински съвет
- Казанлък.
(3) С приоритет се провеждат процедури за спешно усвояване на дървесина,
повредена от природни бедствия, каламитети и др. форсмажорни обстоятелства.
Раздел 3
Паша в горските територии
Чл.14. Пашата на селскостопански животни в горските територии на общината, се
извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, раздел III на Закона за горите,
след заплащане на цена, определена по реда на Наредба №26 с решение на Общинския
съвет.
Раздел 4
Защита на горските територии
Чл.15. 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 Раздел ІІІ от Закона за горите.

Раздел 5
Достъп до горите на общината
Чл.16. Достъпът до горите на общината се осъществява при условията и по ред,
определени в Глава седма от Закона за горите.

Раздел 6
Строителство в горските територии на общината, без промяна на
предназначението
Чл.17 Строителство в горските територии, общинска собственост, без промяна на
предназначението, се извършва при условията и по ред, определени в Глава осма от
Закона за горите.
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Раздел 7
Опазване на горските територии на общината
Чл.18 (1) Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване
и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.
(2) За опазване на общинските горски територии кмета на общината може:
а) да назначава лица, притежаващи лесовъдско образование за предотвратяване и
установяване на нарушения в горските територии, попадащи в землището на
общината
б) да възложи опазването на общинските горски територии на изградените звена
"Общинска полиция"
в) да сключва договори с лица, извършващи частна охранителна дейност при
условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност и чл.195, ал.2 от
ЗГ.
(3) Правата и задълженията на лицата по ал. 2 са в съответствие с Раздел І на Глава
тринадесета от Закона за горите.
(4) В случаите, когато управлението на горските територии е възложено въз
основа на договор на държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство
и/или физически лича или търговци вписани в публичните регистри по чл. 235 и
чл. 241 от ЗГ, опазването на горските територии се урежда в договора.
(5) Служители, назначени по опазване на горските територии - общинска собственост
имат правомощия по чл.190 ал. 2 т.1-8 и 12 от ЗГ както в поверените им общински
територии така и извън тях в границите на съответната община.
(6) На всеки шест месеца лицата по ал. 2 и ал.4 изготвя доклад до Кмета за състоянието
на опазване на горските територии на общината.

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА
Чл.19 (1) Управлението на горските територии - общинска собственост, 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 и държавните ловни стопанства въз основа на
договор;
3. от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241,
въз основа на договор.
(2) Изборът на формата на управление по ал. 1, както и на лицата по ал. 1, т. 3 се
определя с решение на общинския съвет.
(3) Когато горските територии - собственост на общината, са с площ над 1500 хектара,
управлението на горските територии се осъществява по един от начините по ал. 1, т. 1
или 2.
(4) В едномесечен срок от избора на формата на управление по ал. 1 кметът на
общината писмено уведомява за това регионалната дирекция по горите.
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(5) За ръководител на общинска горска структура се назначава лице, което отговаря на
изискванията за директор на държавно горско стопанство и е вписано в публичния
регистър за упражняване на лесовъдска практика.
Чл.20. Изборът или промяната на формата на управление по чл.19 се определя с
решение на Общинския съвет.
Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21 Санкциите за неизпълнението на настоящата наредба се определят и налагат
съгласно Закона за горите, както и останалите законови и подзаконови нормативни
актове свързани с прилагането й.
Чл.22 (1) Актовете за установяване на нарушенията на разпоредбите по тази
наредба се съставят от упълномощени от кмета длъжностни лица, съобразно тяхната
компетентност,
(2) В случаите, в които управлението е възложено на държавно горско стопанство
и/или държавно ловно стопанство въз основа на договор, от техни представители.
Чл.23 Наказателните постановления за актове, съставени от лицата по ал.1 се издават
от Кмета на Общината.
Чл.24 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
Глава четвърта
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените в Наредбата случаи се прилагат разпоредбите на Закона за
горите, Закона за общинската собственост, както и на други законови и подзаконови
нормативни актове.
§ 2. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 181, ал.2 от Закона за
горите и влиза в сила в 30-дневен срок от приемането й.
§ 3. С тази наредба се отменят разпоредбите на чл.41 и текста от чл.42 „и с общинските
гори“ от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК
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