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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ       

  

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

                  

От инж. БЕЛГИН ФИКРИ  ШУКРИ – Кмет на Община Исперих 
 

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 

2020 год. от гори – собственост на Община Исперих  

 

Уважаеми господин председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 
 Ежегодно Общински съвет Исперих утвърждава Годишен план за предстоящата 

година за  ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, 

изготвен  въз основа на Горскостопански план в съответствие с  чл.13, ал.1 от Закона за 

горите. Годишното ползване се определя в съответствие с чл.7 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. 

   С настоящото решение на Общински съвет Исперих е необходимо да се утвърди 

годишния план за 2020 год. за ползване на дървесина от гори – собственост на община 

Исперих. 

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да обсъди и 

приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 С цел доброто и законосъобразно стопанисване  на горите собственост на 

община Исперих  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за 

горите и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  

в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

     Р Е Ш И: 

 
1. В  Годишният план за ползване на дървесина през 2020 г.  от горите, 

собственост на Община Исперих да се включат следните подотдели : 

 

 

 



 

Подотдел Кад.№ Землище АОС Запас-

куб.м 

Дървесен 

вид 

1067-х 34103.46.120 с.Йонково 1777/27.03.2007 830 Цер и Благун 

1070-а 15953.42.10 с.Г.Поровец 5066/23.01.2012 540 Цер 

1070-г 15953.42.10 с.Г.Поровец 5066/23.01.2012 1430 Цер  

1072-е 15953.19.58  с.Г.Поровец  5062/23.01.2012 450 Цер и Благун 

1168-и 07452.16.65 с.Бърдоква 1790/27.03.2007 390 Акация 

ОБЩО     3 640  

 

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2020 г. , то ползването да 

се прехвърли  през 2021 г. 

 

3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община 

Исперих. 

  

4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

5.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.  

 

Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

Вносител: 

инж. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ   

Кмет на община Исперих 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Щ И Н А    И С П Е Р И Х 

              

ДО 

БЕЛГИН ШУКРИ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение на „Докладна 

записка за приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2020 год. от гори-

собственост на Община Исперих 

Съгласно: 

Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя 

конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. 

В изпълнение на правомощията си по ал.1 общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

Чл. 111-114 от Закона за горите: Ползването на дървесина от горските 

територии представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея. 

Добивът на дървесина от горските територии се извършва от търговци, 

регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ал. 1, с изключение на случаите, когато: 

1. добивът се извършва самостоятелно от физически лица в собствените им гори; 

2. добивът се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за 

лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба. 

Физическите лица по ал. 2, т. 2 закупуват дървесината от горските територии, 

собственост на общината, в която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно - 

от горските територии, държавна собственост. 

Количеството дървесина, което може да се добива по реда на ал. 2, т. 2, се 

определя: 

1. с решение на общинския съвет - за горските територии - общинска собственост; 

2. от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 за всяко 

териториално поделение по предложение на директорите на съответните държавни 

горски стопанства и държавни ловни стопанства - за горските територии - държавна 

собственост; 

3. от директора на учебно-опитните горски стопанства - за горските територии, 

предоставени им за управление. 

В съответствие с определеното количество по ал. 4 кметовете на общините или на 

населените места изготвят списъци на физическите лица, които имат право да 

закупуват дървесината от горските територии по реда на ал. 2, т. 2. Когато дървесината 

се закупува от горски територии - държавна собственост, списъците се одобряват от 

директора на съответното териториално поделение на държавното предприятие или на 

учебно-опитното горско стопанство. 

В списъците по ал. 5 се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече от 

един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има право да 

закупи. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да 

закупят за една календарна година, е до 10 кубически метра. 

Добив на дървесина по реда на ал. 2, т. 2 се извършва само в насаждения, в които е 

предвидено: 

1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60 години; 
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2. санитарни и технически сечи; 

3. провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в 

нискостъблените гори; 

4.  принудителни сечи. 

Ползването на дървесина в горите, които са собственост на повече от едно 

физическо и юридическо лице, може да се извършва само при писмено нотариално 

заверено съгласие на поне половината съсобственици на имота. 

Алинея 8 не се прилага за ползването на дървесина от горски територии, които се 

стопанисват и управляват от горско сдружение по чл. 183. 

Ползването на дървесина от горските територии - държавна или общинска 

собственост, се осъществява по един от следните начини: 

1. чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

2. чрез добив и продажба на добита дървесина. 

Начините на ползване на дървесина от горски територии - собственост на 

физически и юридически лица, се определят от собственика. 

Ползването на дървесина от горските територии - държавна или общинска 

собственост, е възмездно. 

Ползването на дървесина от горските територии - държавна или общинска 

собственост, се извършва при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 95, 

ал. 1. 

Физически, юридически лица или общини могат въз основа на договор да 

предоставят добива на дървесина в собствените си гори на държавните предприятия 

по чл. 163 или на лица, регистрирани в публичните регистри по чл. 235 и 241. 

Условията и редът за добива на дървесина се определят в договора. 

Чл.7 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  Ползването на дървесина в 

горските територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, 

изготвен от общината, съответно от лицата по чл. 3, ал. 1. 

 В случаите, когато общината е възложила управлението на горските територии - 

общинска собственост, по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГ, планът по ал. 1 се изготвя от 

лицето, с което е сключен договорът. 

 Обемите на ползването на дървесина в горските територии - общинска 

собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на съответната 

община по чл. 13, ал. 1 ЗГ. 

 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. 

 Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен 

годишен план за съответната община. 

 Когато се налага промяна на годишния план по ал. 1, промяната се одобрява с 

решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладната е законосъобразна, проектите за 

решение отговарят на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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