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доклАд 

от ГАЛИНА СТОЯИОВА - кмет на Община Казанлък 
по чл.б4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 

Казанлък 

ОТНОСИО: 

1 .Възлагане на дейности в горски територии - общинска собственост на основание 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии 

- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти 

2. Упълномощава кмета на община Казанлък на основание чл.27, ал.1, т.2 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии 

- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти да сключи договор с предмет: „Добив на дървесина, сеч, разкройване на 
асортименти по БДС, извоз до временен склад в горските територии - общинска 
собственост, засегнати от възникнали на 19.07.2022г. и 17.08.2022г. пожари. 

УSАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си 

заседание. 

МОТИSИ: 
В общинска администрация е постъпило пйсмо с вк. № 04-02-1/24.08.2022г. 

от минисrьра на земеделието. Съгласно същото, по информация от държавните горски и 

ловни стопанства, териториални поделения на държавните предприятия, независимо, че 15 8 
общини притежават собствени гори, едва около 15 от тях задоволяват изцяло нуждите на 
жителите на съответната община от дърва за огрев от общинските земи. 

С оглед на завишеното rьрсене и потребление през последната година на дървесина 
като цяло, и в частност на дърва за огрев от физически лица за лични нужди, подготовката 
за кампанията за осигуряване на дърва за огрев за местното население през отоплителен 
сезон 2022г.-2023г. стартира своевременно. Независимо от това се отчита затруднение за 
удовлетворяване на нарасналото потребление чрез директни продажби на физически лица 
единствено от държавните гори, управлявани от държавните предприятия. 

Във връзка с това и с възникнали пожари на горска територия - общинска 
собственост са съставени прагоколи по образец съгласно чл.48 от Наредба № 8 от 11 май 
2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. В следствие на това 
природно бедствие има много изкоренени, паднали и пречупени дървета. Необходимо е 
тази дървесина да бъде усвоена, защото същата е предпоставка за увеличаване на пожарите 
и разпространението на горски вредители. 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕИИЕ: 

Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ял:1;.т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 27, . 
ал.1, т.2 от Иаредба за Условията и реда за възлягане изпълнението на дейности 
в горски територии — държавна и. общинска собственост и за ползването на 

ъ весина и недъ весни горски ц од кти във в ъзка с чл.10 от същата Иа едба ,~ Р... . ;~ Р Р Р У ~ Р Р 

РЕШИ: 

1.- Упълномощава кмета на община Казанлък на основание чл.27, ал.1 от 
Наредбата. за Условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии 
— държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти, да сключи договор с предмет „Добив на дървесина, сеч, разкройване на 
асортименти по БДС и извоз до временен склад в горските територии — общинска 
собственост, засегнати от възникнали на 19.07.2022г .и 17.08.2022г. пожари" с лица или 
търговци, отговарящи на изискването на чл.11, ал.1 от цитираната Наредба. 

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да възложи на избрания 
изпълнител, добитата дървесина да се складира във временетi склад. 

З. Добитата и складирана дървесина да се предостави безвъзмездно на детските 
ясли, дётски градини, Училища и на населението, чрез кметовете на кметства; 
пропорционално според броя на населението на съответното населено място. 

А.ДРЕСАТИ НА АКТА: 

ГАЛИНА СТОЯНОВА — кмет на община Казанлък 

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАИИЯ НА КОМИСИИ: 
Инж. Даниела Коева — заместник-кмет на община Казанлък Община Казанлък 

ДОКЛА.ДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАИЕ НА ЗАСЕДАИИЕ. ИА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

Галина Стоянова — кмет на община Казанлък . 

Предоставям Ви всички материали в електронен вид. 

Настоящият акт да се изnрати на Кмета на Община Казанлък и областния уnравител на 
област Стара Загора в седем дневен срок от nриемането му . 
Преnис от решението,кда се uзnpaмu в районна nрокуратура Казанлък. 

С уважение, 

ГАЛИИi ' О 
Кмет на Общин Казанлък 

Съгласувал: 

Даниела Коева, зам.-кмет 

Изготвил: 

Здравко Бапевски, нач.-отде 
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М:ИНИGТЕРСТВU Н.А ЗЕМЕДFЛИЕТО 
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Изх.№  ~ . ✓~r' 

гр.Казаттѕгьк 

До 
OБI.I.Xi ПIA КАЗАI-iЛЪК 

rlэ. Казанагьк 

бул. „Розогза №6 

OTUC.IЭ:O : По7тсар , тзъзттт-тiгг•гггл на 19.07.2022 rлд цтt тslэитдрията на общУ3sя 

Казаилък, зеnsлшщето на с. бт3ои>(тrик 

При.тожез-го, iіредставям Ви IТротокап , за възииквахг пожар на територията na 
общ.ина Казаклък. 

1. Пажаl7ът , възнзіква на 19.t)7.2022 г•од. , около 12.30 часа в землището на с. 

()ззощз-rик, o6ir.tиxa Казд1•глnк, z<ато сэбхваща т7J>ог:1.I от 2000 дка в

1.1. I'сэрска територия ..- площ 70 дка 

- общиг.тска собстз:iеност / залесени земедеззеки земи/ на птгоrз.t от 66 дка 

- горскя територия — частна собственост на rгnov.> от 4 дка. 

1.2, ДnYrи зассГнати територии —19:30 дка. 

- Тгеобработваеми площи - лозя. rtаеища, поэТsп-ти. — об:гцитз:еки и частlэи територии 

и др. 

2. Харвктеристикгз на апохс.аре.ната zзлощ- Горска територия. Опождрени еа 
следнитс. тгоцотzхели- залссена територия — общитiска еобетвеност 
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Il резултат о г r3ъзнигсгтаггйя ггох<<tp, аз иг'лозгг~еl•Fг~те iсj+эiгу.ри, тет~де2сs тоі ё 

nрeпгиxtjл вьрхоно ърззетага ca изет,хгiали . Ilеrэбходиhrо z1a се хгlэе Zгrрйсмат 

мерки зд изсiичагте г-га отгожариндта иrподистгга дъjзгзrсцrга.t•г лоеледиаггхq 

залесяваtге с устоичиви нгг. поэг<ар дъIэввсriи вицове. ; ,. 

Iц'ИJIOЭICFHИБ : Тlротокол за регистрйраи горсiси гХожар; ъr cyвaн d 
РС ПБЗН гр.Казасrлък 

Скиг:tа на от оэкареziата залессrга •гери•rория- 

абщинсiса слбствеzгост 

С увгiжеиие 

И:FIЖ. МИРЕИ ТАТА1 Л ЖИЙ.СКА 

ДИРЕКТОР "I'I-I"ДГС KlA3А -ITI"I~iC" 

Изготвил .и сьгласувал: ... il~ л
инзг<. ДариRы бrаггева -- ле~ннче~ 

24.08;2022 гоц. 



П.рилозкение № 1 
. Сыгласгго чл. 48 от Е[аредба №8/2012 г иа Mi3P иг МЗХ 

~рег•. Ло  (по лписа ия РС ПБ:iН rр:IСазяилък) 

II Р О Т О К О Л. 

за регистриране па гоrски пожар 

На 19.07.2022 год. в 12;27 ч. е получено сълбшение за горекм гглжяр, гсъм телефогглгрвмл № 315/19.07.2022г в 

Обл. Сnzарп 3пгорсt, общ.Ка:tанп'ок, с. Овптцгашс —пlnдел 251, подотдал: ta,6,a /ДГС Кtrзаtlnък/ 

/ о"nлflст/община/населено л+ясто/землииtе/подотдел t 

Собствеггост ны горята: Горска гnеpипtарlся - обппинскя собственос•г, горскгt гзгериториsг — Частнп 

с0бСИгве110Сn1 

/ държавгiа/общинскя/чястаа/ юридически лиг.га/дpуга ! 
Устflновена/Ilрсдполагºiема причпна за възниквяне ия понеаlта: 

- Ilpeдnaлnгrzeдcn ггри.Чггrса: 

- 1/rrn бloлaertклatºгура на. ЛСl1Б3 Н. - код 04 
- 2/по rю.riërrкnгlnaYlзa 11(1 7l1 ДГС -небреаlсlгрсlºt ггр(r боrтпвеlсе с orvн 1ra Orпкl)urrra 

(ггзписват се усгвгговенгrга/ претгпоггагlема причина гзо 1iол1еиlигпnºурипtе ия сьответиите ведолгсгва) 

Горският пожпр е лнквидиран в; 23:00 tг. tвп 19.07.2022 год. 

a11i :1/ РСГIБ.ЗН гр.Каsпlигък-10 бр. 1roa1ca1rr11c пвinолiобили 

2/ тПДГСКпзпlг.гък — 8 бlюл М17С 

Гi(Ю U,у чU7C! 1 нН L( Ь{ N: 

01и 1/РСI7ГЗН гр..Кпзггнлък — 40 слу~ісгцnели ; 
Оtя: 2/ ТЛДГС Кпsпнлък —22 сл., тПДЛСMrrзaлanz - 3сл., ТГIДГС Саг. Зпгорп — 3 сл. 

TI7,ЦЦГС МъгЛuЮlr —1(1 сл., 1'ДГ— С1эг. Зпгора — 3с1г. 

Orn 3/ Общигrп Кгrзаrr.аък —1 S сл. 

Orn 4/Дпбјтавали, и— лгесlrиlи нпселеlrые — 28 Fти. 
(изброявtгт се послеаоватепгiо, учгiствагии•ге сили и срет.tсrвв ( ог l"1.1f1ii3H/ИАГРГП ДГС(ДJ1G)/ДФ/МО и др.) 

13СЛЕДСТ1iИI НА ПUЖАРА СА ЗАС1а',1"I•IАТИ : 

3асеги►rгн Площ ( дкн) 3асег►гг►тн 
гоgскн 
•геритории от• 
гппзов 
пожар(дкя) 

3асегнэти гоlзеiегг 
терiгторгпз о•г 
върхлв 
полеяр(дкя) 

1 2 3 4 
[.цироколггстiгя гора 0,0 0,0 0,0 
Иглолистпа гора 66,0 10,0 56,0 
Сл•гесеня roLn 4,0 1,0 3,0 
Не:зялесениl.песриепрпrol.Uпг/ гглли.иi 0,0 0,0 0,0 
лищо 70,0 

~ 
11,0 59,0 _ 

Дlэугп зпсеггга•ги терит•орнп 
(зелiеде.пекн земп, пясипщ и др. ) 

1930.0 0,0 0,0 



ДОI1ЪJiНИТГЛIIА ИНШUР.МАЦИЯ.: 

3псегппrппrиа гпрскга мгеригігория. ea ropu e зе.iіеделски nrëpuruoparu ri6щtиrcica собсіягггеносrfl,. 

ггпrспºо и зaceгF(rmtt земе()елскгг зелtы, vбщигtскп соо'ственосяаг, іпaciiu.{п,/tеоfiрссбоniваикrг зелги, : . 
цасПrііи зелгеделскil зе.iси u rгозя. 

ИЗГОТIiИЛИ: 

~ 
зЛ тлlдгекггзп,г:?v,д ~1 ~{ ' за Рспsзнгр.тсгt3гт,и7~гс:, 
].iпгж.Владггми~р Атянислв  ~,tj~~U . Гл. ннсп. нггж. Станимяр То 

гл: rехнолоГ ДГС Каз:iнлъгг / Подпис/~ iг-s РСГ[vЗFI Кпзанлък 

і  ~•(й ,1 
2.инж. даргпг:г Сгlнсва

леснitчеi-г ДГС Кизаtглъtе / иоднtис/ 

З. Петя Нгггсоловя 

ст.егссперт еколоrпn 

обцн. Казягілъг. 

ЗАБГЛI".ЖКА: Протоколът сс изГотвsг в сецем дпевен срок от лічreвьдирпггето иа ггочкяра. 

26.07.2022 гоц. 

• ~ . .. ~-~ 
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Приложение .№ 1 
Съгласно чл. 48 от Наредба №8/2012 г на МВР и М3Х 

рег.№ JV'°~ ~  ~ v ' с~ ~5. а9 - о22'г (по описа на РС ПБЗН гр.Казанлък) 

П Р О т О К О Л 

за регистриране на горски пожар 

На 17.08.2022 г©д, в 15:04 ч. е получено съобщение за горски пожар, към телефонограма № 408 /17.08.2022г в 

06n.cniapa 3агора, обrц.Казанлък, с. Черганово —отдел 249,250, 251, подотдел: / по опис / /ДГс 

Казанлък/ 
/ област/община/населено място/землище/подотдел / 

Собственост на гората: Горска тернторпя — държавна собственост, горска териморпя - общинска 

собсмвеност, г®рска ппернт®рня — частнга гrэбспавеноспа 
/ държавна/общинска/частаа/ юридически лица/друга / 

Установена/Предполагаема причина за sъзникванг на п®жаlэа: 

- Предполагаемгп причина: 

1/ по номенклатура на РсПБзУ1- код 04 
2/по номенклатура на тпдГс - небрежносмг прн боравене с огън на овпкрипt® 

- /взривни работи/ 
(изписват се установената/ предполагаема причина по номенклатурите на съответните ведомства) 

Горският пожар е ликвидиран в: 22:00 ч. на 19.0$.2022 год. 

от :1/ РСЛБ3Н гр.Кн.занлък, Гурково, спз. Загора, Чнрппн —10 бр. пожарни сгвп:олаобилн 

2/ ТПДГС Казпн,3ък — 20 броя МЛс 

3/ тПДГс111ъглиж, ДГс 'Чulratгг.rl,ДГэС спг. Зигара — сtает{sгалцзгiрани ttвsnrзмоflrurгt 

4/ тежка техника — а'улдозsри — ,,Енергuя ЕООД - Кязанлък, „Qеzэnct"ЕflОД- с.дунава#и 

1'ЕЦ„ Мярыца- с. ,1'ъзъд'два 

5/Военно фор:инрование Кпзянлък ЈЧv 22180 — впдоноски, пожпрнi: пern nбacлri 

б/Авиоо'аза Крумово — 2 хеликvппергг А7i1-17 

Брой участници: 

Опв 1/ 1'сПБ3П гр.Казанлък — 30 служаsмелп ; 
огп 2i тпдгс Казанлък -20 сл., тпдгс cm. загора - 3 ел., тпдгс мъглнж -1s сл., 

РдГ — спа. Зягора — бсл. 

От 3/®блпспаен упрпвптел — csn. 3ru®per, Общиня Кrазанлък, кмепаспав® Черган®в® —10 бР. 

®rп 4/Доброволцп —.лаеспан® няселsнне —10 бр, 

От 5/Военнослужещн — 50 бр. 
(изброяват се последователно, участващите сили и средства ( от ГДПБЗН/ИАГ/ТП ДГС(ДЛС)/ДФ/МО и др.) 

ВС.ЛIЕДС'1В1!IIE 1-1А 11 • ЖАРА СА ЗАСЕ1'i'дАТИ : 

3асегнати ;<i.гвощ ( диа) 3асегнати 
горски 
територии от 

низов 
пожар(дка) 

3асегнати гоlэски 
територии от 
върхов 

п®жар(дка) 

1 2 3 4 
Широколистна гора 1058,00 0,00 1058,00 
Иглолистна гора 1,00 0,00 1,00 
Смесена ropa 90,00 0,00 90,00 
Незалесени/лесонепригодни/ площи 117,00 117,00 0,00 
ОБЩО 1266,00 117,00 1149.00 
Други засегнати територии 
(земеделски земи, пасища и др. ) 

8734.00 8734,00 0,00 



ДОПЪЛИИТЕЛНА ЙНФОРМАЦИЯ: 

3ясегнятятя горскя територия ся горн - държявня собсrпвеност ,гори в земеделскн територии 
общинскя собственост, кякто и зясегняти земеделскн земя, общинскя собственост, 
ногнщп;нQnНnнбnrr>каи_мir .лаи, чягтнн тvмеде.лгки .земи и лпзя, горя - чястня собственост, 

ИЗГОТВИЛИ: 

3а ТПДгС дСязянлък/ 

1.инж.Владимир Атаиасов 

гл.технолог ДГС Казанлък 

2.инж. Дарина Станева 

лесничей ДГС Казанлък 

З. Петя Николова 

ст.експерт екология 

а5щ. Казанлък 

За РСПБЗН гр.,ГСязянлък:  ~•~% 
гл. инсп. инж. Станимир Тончёв

н-к РСПБЗИ Казанлък

ЗАБЕЛЕЖКА: Протоколът се изготвя в седем дневен срок от ликвидирането на пожара. 

26.08.2022 год. 



Пожар на 17.Uti.2022r местност „Iiapaкoc" — Общински I'орски iеритории 

№ 

пр 

ред

отдел 

, 

подот 

дел 

опожар 

ена 

площ 

дка 

В това число състав възраст вид на 

подотдела 

вид гора собств 

еност 
Приз 

емен 

дка 

върхов 

дка 

1 249 9 1 1 Поляна Нискостьб 

лени 

ГТОС 

2. { 24911 3 3 Поляна Нискостъб 

лени 

ГТОС 

3. 24912 1 1 поляна Нискостъб 

лени 

ГТОС 

4. 24913 2 2 Поляна Нискостьб 

лени 

ГТОС 

5. 249 х 12 12 Ак. 8 

Ббрс 2 

15г Издънково 

насаждение 

Нискостъб 

лени 

3тОС 

б. 249 ш 12 12 Ак. 10 14г Издънково 

насъждение 

Нискостъб 

лени 

3тОС 

7. 249 и 10 10 Ак. 10 14г Издънково 

насъждение 

Нискостьб 

лени 

3тОС 

8. 249 у б б Кгбр. б 

Бл.2 

Кдб. 2 

25г Издънково 

насъждение 

Нискостьб 

лени 

ГТОС 



9. 249 ц 2 2 Ак. 10 15г Издънково 

насъждение 

Нискостъб 

лени 

Зтйс 

10. 2493 52 52 Бл. 2 

Кд6.2 

Кгбр. 2 

6б 2 

Ак. 2 

35г Издънково 

насъждение 

Превръща 

не 

ЗТОС 

11. 249 ч 16 16 Ак. 10 15г Издънково 

насъждение 

Превръ- 

щане 

ЗТОС 

12. 250 а 74 74 Чел. 10 бОг Издънково 

насъждение 

Широкол.в 

исокосrьб 

л. 

ЗТОС 

13. 250 6 13 13 Ак. 10 8г Издънково 

насъждение 

Нискостъб 

лени 

ЗТОС 

14. 250ф1 13 13 Ак. 10 15г Издънково 

насъждение 

Нискостьб 

лени 

3ТОС 

15. 250 д2 9 9 Чел. 10 ЗОг Семенни 

насъждения 

Широкол.в 

исокостъб. 

ЗТОС 

16. 250 в 36 36 И214 4 

6вр6 4 

ак. 2 

8г Издънково 

насаждение 

Тополови 3►ОС 

17. 250 х1 24 24 Трп. 7 

66. 3 

5г Семенно 

насаждение 

Широк. 

високост. 

3ТВОС 

18. 250 ц1 5 5 Ак. 10 10г Издънково 

насаждение 

Нискостьб 

лени 

ЗТОС 

19. 250 г 12 12 Ак. 10 бг Издънково 

насаждение 

Нискостьб 

лени 

ЗТОС 

20. 250 чl 3 3 Ак. 10 10г Издънково 

насаждение 

Нискостьб 

лени 

3тОС 

21. 250 г2 5 5 Ак. 10 30г Склопена 

култура 

нискостьб 

лени 

ЗТОС 



22. 250 е 1 Г 1 Ак. 10 30г Склопена 

култура 

Нискосгьб 

лени 

3TUC 

23. 250 к 19 19 Ак. 10 

Ет.2 

ак. 10 

30г 

15г 

Издънково 

насаждение 

Нискосiъб 

лени 

ЗТОС 

24. 250щ1 10 10 Ак. 10 15г Издънково 

насаждение 

Нискостъб 

лени 

ЗТВОС 

25. 250 м 2 2 Ак. 10 8г Издънково 

насаждение 

Нискостъб 

лени 

ЗТОС 

26. 250 н 2 2 Ак. 10 5г Издънково 

насаждение 

НискосРьб 

лени 

ЗтвОС 

27. 250 о 20 20 Ак. 8 

ббрс.2 

чб. 

ак. 10 

подраст 

Ак. 10 

30г 

15г 

4г 

Склопена 

култура 

Нискостъб 

лени 

ЗТОС 

28. 250 р 2 2 Ак. 10 5г Издънково 

насаждение 

Нискостьб 

лени 

ЗТОС 

29. 250 я1 14 14 Ч6. 6 

66. 2 

ак. 2 

Подраст 

ак. 10 

50г 

15г 

2г

Склопена 

култура 

Иглолист 

ни 

ЗТОС 

30. 250 т 3 3 Ак. 10 

ет.2 

а к.10 

30г 

14г 

Изредена 

култура 

Нискостьб 

лени 

ЗТОС 

31. 250 ф 1 1 Ак. 10 

Ет.2 

Ак. 10 

30г 

бг 

Изредена 

култура 

Нискостьб 

лени 

3тОС 



32. 250 з2 4 4 Ак. 10 i5r Издънково 

насаждение 

Нискосгъб 

лени 

3т8ос 

33. 250ю1 11 11 Ак. 10 15 Издънково 

насаждение 

Нискостьб 

лени 

ЗТОС 

34. 250 0 20 20 Ак. 8 
ббрс.2 

30г Склопена 

кулryра 

Нискостъб 

лени 

ЗТОС 

35. 250 т1 1 1 Чб. 10 40г Склопена 

култура 

Иглолистн 

и 

ЗТОС 

36. 250 
ш1 

3 3 Ак. 10 бг Издънково 

насаждение 

Нискостъб 

лени 

ЗТОС 

37. 250 м2 4 4 Ак. 10 бг Издънково 

насаждение 

Нискостьб 

лени 

ЗТВОС 

38. 250 н2 55 55 Ак. 10 бг Издънково 

насаждение 

Нискостьб 

лени 

3ТОС 

Общо 483 7 476 
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