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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските 

територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Елена през 2022 година 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е собственик на гори (поземлени имоти в горски територии) и съответно на 

дървесината, растяща в тях. Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ), общинска 

собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на 

общините, както и тези, придобити от тях чрез правна сделка или по други придобивни 

способи и не са държавна или частна собственост.  

Редът за ползване на дървесина от горските територии е регламентиран в глава пета, 

раздел I от Закона за горите, както и в Наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 1 от същия – 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 

(навсякъде по-нататък в текста за краткост - „Наредбата“). 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от същата, ползването на дървесина в горските територии - общинска 

собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от лицата по чл. 3, ал. 1 от 

ЗГ, т.е. от кмета на общината, ръководителя на общинската горска структура, 

организирана в общинско предприятие или ръководителя на търговско дружество, в което 

общината е едноличен собственик на капитала (в случая е приложима първата хипотеза). 

Обемите на ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се 

определят в съответствие с горскостопанския план, определящ допустимия размер на 

ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на 

горските територии за срок 10 години. Годишният план 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. 

Община Елена е собственик на горски територии, попадащи в обхвата на две държавни 

горски стопанства – ТП ДГС - Елена и ТП ДГС - Буйновци. 
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Горскостопанският план за горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП 

ДГС - Елена, който е утвърден през 2014 г. е с десетгодишен период на действие и изтича 

през следващата 2023 г. Съгласно предвижданията, общото ползване на дървесина за 

десетилетието е в размер на 91 590 м3 с клони.  

Предлаганият годишен план за ползване предвижда ползване през 2022 г.  на 8 476 м3 с 

клони, в т.ч. 5 160 м3 иглолистна дървесина и 3 316 м3 широколистна дървесина, или общо 

93% от средногодишното ползване по горскостопански план, което е 9 159 м3 с клони. 

Видно от посоченото по-горе, преобладаващата част от предвидената за ползване 

дървесина (61%) е иглолистна, като прогнозният добив на строителна дървесина от нея се 

очаква да бъде в размер на 3 318 м3 в т.ч. едра - 199 м3, средна - 1496 м3 и дребна - 600 м3. 

С предвиждането на добив на по-голям обем строителна иглолистна дървесина се цели 

задоволяването на нарастващите нужди на жителите на община Елена от дървени 

материали за ремонт и строителство. 

В проекта за годишен план за ползване през 2022 г., видно от представените в табличен 

вид данни, е включено ползването основно от отгледни, санитарни и принудителни сечи, 

за провеждането на които сме в известно изоставане спрямо предвижданията. С 

навременното им провеждане се цели подобряване на  фитосанитарното състояние на 

изкуствено създадените иглолистни култури, както и регулиране на състава на  

широколистните млади и средновъзрастни насаждения за създаване на необходимия 

оптимален растежен простор за нарастването на диаметър и височина на оставащите на 

корен след сечта дървета. 

Важно е да се отбележи, че съгласно измененията в Наредбата (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г.), 

процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен и 

публикуван годишен план за съответната община, т.е. новият момент е, че именно 

приетият годишен план е предпоставка за извършване на всички следващи действия по 

ползването на дървесина от горските територии. 

След евентуалното одобряване на годишния план от Общинския съвет, следва да бъде 

възложено извършването на дейността по чл. 10, ал. 1, т. 18 от Наредбата, а именно 

маркирането на насаждения и дървета за сеч. В резултат на тази дейност, ще бъдат 

изготвени и одобрени карнет-описи, в които ще бъдат заложени видовете и количествата 

дървесина, предвидени за добив, по подотдели. Следваща стъпка е Общинският съвет да 

одобри начина на ползване и вида на процедурата за продажба на дървесина в 

съответствие с Наредбата. При възможност, ще бъдат определени подотдели за добив на 

допълнителни количества дърва за огрев, както и строителна дървесина за продажба по 

ценоразпис за задоволяване потребностите на местното население. 

Във връзка с всичко гореизложено, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 
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собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински 

съвет Елена: 

1. Приема Годишен план за ползването на дървесина в горските територии - 

общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Елена през 2022 година съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.  

2. Възлага на кмета на община Елена да публикува Годишния план на интернет 

страницата на общината в срок, не по-голям от 15 дни от одобряването на същия, 

както и провеждането на процедурите, свързани с изпълнението на настоящето 

решение. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил:  

 

инж. Яни Блецов, ръководител ОГС при Община Елена 

21.01.2022 г., 11:45 ч. 


