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IIл.9. Кмgгьт па общЕата съдейg!ва
за изгогвяЕето Еа областЕ!я плав за
рaвввтйе Еа
гоlюките тергюрпL горскостоцаЕсIФlI IIлм и пЕвеЕтаризациjrпr Еа обIщясtоfiе
горсI(и
терtrторшr.
Чл.10.(r) В общсrолят цлав за развитце, сьгласЕо Закова за
реmояапrото развпмq
се разработва раздел за горскцте територцЕ, койrто е съобразев
йс съотвеlЕя обласI€Е
IlлаЕ за IrarзцЕме Еа горскит€ терЕIории.
(2) Раздепьт за раввцме ца горскг[е терЕторци по ал.l
се разрФотва вьз осЕова Еа

JцвърдеЕ горскостоцzlвскп IлаЕ Е оцредеJи ЕасокЕт€ за развитие Еа общата в
областта ва горското сmпаЕство и свързаЕЕIе с Еего
деfuоgм.
Чл.I1.(1) I4веrrrаризацЕята Еа горскцте терпторчи и горскосюцalЕсt(ия п]IЕtЕ
за
изготвя, актуаJIЕзщlа и праема пра условцrЕа и цо
99*9о
рел оцrедеlrеш от
IЪрефата ""
па МшlСтерството Еа земеде]IЕЕtо Е
цrаЕ!fI€.
(2) Дашге от горскаm цавеЕтalрцiатця са пубrптчп, като
реда и доgtъца до тлt се
опрделя със Закояа за горгге.

Глава втора
СОБСТВЕЕОСТ

Ь.12. общсМ собствеЕоgr са горскцте тери:юр!ш, цравото Еа собсгвевост върху
коIfю е възgгацовеяо Еа об@ата, каmо и тgзц
ц)идобгм от Еея тез цразЕа сдеп(a
цjй по д))ги цридобшЕr способи и ве предстtвruват дьржавЕ€
L или qаства
/собствевост па физически ши юри,щчески лща/.
bJ3.(l) Горrге и земгте от обtощсlоrте горски терЕторш са общцска собсrsевост.
(2) Пфrшяа общнска собствецост c.r горстолте терrторш-обrrЕвска
собствеЕост:
l. преlоставени за уuравJIеЕие ца ведомства за изпъJЕеmе Еа
ф}тIIGшIе им,lE вьв
врьзка с офрацаВ и сцг)ФЕостта па сц)аЕат4 пJм за язвърцIваЕ9 па здрllввиl
образоватеJ@ ц х},ллашгарЕЕ дей8о(;цr;

2.

цоцадаrrВ в
водок}тоIIЕцIЕте

водоЕlтощI€

Еай-вьтешЕя пояс ва саЕЕтарЕо-охраЕит€JIЕЕте зоЕ,
п съоlьжевиrпа за тЕгI€Йцо-би:юво водосяабдяsаце в

Еа
Еа

Еа мщераlпй во.щ цо з?tкоtп за водите:
3. поuадащ в защитеЕЕ теIrЕторIЕ до смrсьла uu *. 5,,. З, 5 Е б от
Закова за
защпеците теIrЕтории;
4. вкlпочеш в терГторщтте за кулrл)Ео-Естори.rеска защт,l по
3акоаа за куrrгlрвото

Еааледство.
(3) Чаqтпа обrщска собсlвеЕост са всиц@
ост,шaцL горсt(и терll:rорщI Еа обIщата.
(ф Собсгвеяосгга ца обIцшата върху поземдеЕите пмоIи в горсI<вте
т€рЕIори, с€
удостоверява с е.щп от сле.щЕIе докуI\dеЕти:
|, аrп за общска собствеЕост;
2. доrрвор за придобйваае ва право ва собствеЕост;

J, рецеЕЕе, вдадеЕо от общска служба по земедеJме по
месюЕlцождеfасто ffа

поземлеЕЕя ,мот, с црЕложеЕа кьм Еего скЕца"

Глава трета

РАЗПОРЕЖДА_ЕЕ С ОБЩШIСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Чл.14. Разпор€ждщrею с mрскцте терЕIорЕц - собственост
ва общшата сс извърIIIва в
съоlветствrе с разпоредбЕт€ sа РаздФI П Еа Глава
от
Закова
за горите а па Глава
цrега
чglвъtr та от Закоца за общската соб('IвеЕост.
Ь.15. общата мояФ да щ)цдобва поземlIеЕЕ пмоти в fорскЕ терЕюрш
теý
поýпка, замяЕq дареIrие, делба, зzвецаtие иJи sрез
о^ор"д*"ш
д)}ти
закоЕ.
"iшr,
"
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IIл,16. Пр_и веобходлллост за
}зеJlитпtваttе rTecпc'Eoc'Ttl Еа земJппцето, общцата моrке
да ц)rдобЕа (зак}т}ъФ горсIq! и земедеJIсIол терцюрцц - собствецост ва
фпзич.сr<и
Jща, ва юрЕдчес@ lI!ща, ва дьржzвата_
.h,17.(r) Закупувавето от общшiта
па горскr ! земедеJIсI* терЕIорцп се ввършва въз
ocпoв:t ца разпоредбтге и прц спазваЕе Iia
усJIовияm ца 3акЬва за общЕскдта
собствеЕосТ сIед реIдеЕце Ira ОбщцскиЯ съвет, с което
се одобр-ша мею,щкапr tl
доýмеЕrащfпr за цровеп(дalце Еа цроцед?ата_
(2) Въз осЕова Еа
репевдgго ва общлц"й
цо ал.l rc"reтa Еа обIщата цриема
за
открЕваве
Еа ЕроцеýФат4 в което """*
решеЕие
се цосо:Iват:
l. Общшге 4 земJщата. в които общrата желае
да зак}тrt пмотE;
2. мgтодIката за оцеЕка Еа цредложе@яй, кaЕсо и кртт€рЕЕте
за Езбор Еа п4отrц€ цред\rет Еа сде,JIкатц
3 . ддгата. мястото и часът яа
разглеждаяе ва предlоr<еЕиrIта;
4. вачшът на п;ищаЕе и евеяryаrшл обезпечеЙя;
5. сцешаJц l вцсlсаЕиra кьм
).частЕищrc;
6. др}тtr условцr.
(З) Решевriсго по ал.2 се оповестяя4 цlfiлщшо
тез средствата за м€юово осведомrI91Ее,
Ell !цт€рЕет qграЕиIIата Еа обI@аm иlи по
д)}т цод(одщ ЕачиЕ в cpolq Ее по-магьк
месеца преш датата Еа разглФr(дап9 Еа
91{за
цредIожепбIта.
(4) Зашт€рес}тамте ;ща прzвЕт IIЕсмеЕо
цредложеЕЕе до кмета па обпlиватц в коего
сьобщават

цред/iIожеЕпето

си. в Еего

се посоtва

предлдгаЕата

от

цеца ва

цродавача
aмoтr и се прЕтIаЕат:
l. док5псегг за собствевост;
2. сr<ща на шvота;
3. даrьша оцеш<а па п,rота
4..ввqдсa от юIюкосгопавсIаш ImaE Етш програма за сьответмя
Емот.
(5) В депц оцределец за
разглеждаве Еа цредлох(ешята, !с{етът Еа общаm ЕазЕа!*lва
комис!я, която да разгледа цол}чеЕцте предложеЕия Е
да IIащ)аsд предIох(еЕие з1l
заýarцaваце Еа цмотите, сьотвегЕо за отказ за заým)ваве.
За рботата Й колмсияга се
Езl0твrr щ)оmкол.
(6) Въз оспова Еа протокола по ал. 5 !gмЕЕ,т Еа обIщата
издава зzшовед с кояю
оцре.дс]Ul лицат4 оПределеrIи за продаваtIи. за закупрalЕе
да иvотите дм.
Чл.1&(t) Общата може да щюдzва дJIЕ зацеЕя горскЕ терцюрЕи
- частЕа общска
сооствевост, по ре/ца м Закона за общската собстзевосг,
Ълелрешеше ва общшсм
сь]8ет ц)д cll&lвaвe Еа
разпоредбгIе Еа Зд(оца за горtл,t€.
(2) прдФба по ал. l се пзаърща:
l. за пр€кратваЕе Еа съсобственост върху горскц териT оРШ
меж,Ф/ общЕата Е дryтЕ
сьсэбqтвещ;

2. коmто с в,IUвъл в сила общ уqтройствея Iшан е цредвЕдеЕа
щюмIЕа Еа
цред!а:lцещЕIо Еа горскаm терЕторrJI
за gьздaваЕе яа
дrш рашIиряваЕе
"ови
съществуващп урбаяпзЕращ терЕюрди.
:P_Tj*. грашцй]ца
по ал. 2, т. l прдажбата се пзвърша бе'з оро""*д*"
!"? " ",.lr*=
,u ,"рa, *оr"съсобствешtщ са прцели предIожеЕието
лрlтпте
цо рода Еа Закова за
собствецостта.
"а щrодйба

(4) Горсrе териюрrи,
ц)едостаэеIrц за Еужщте ва ЕацшоЕzчша сцI]ФЕост и отбрмат4
моmт да с€ цродzlват пО цредложеЕие или след сьглaю)aв*"
1rъпо*.щr"rи
съответЕот0 ведомствоl Еа което са оредосlавеm.
"'
"а
(5) Замяа по м. l може да се извърЙ
само в сJDrqай, че тя е:
l. сцосоо за црец)атяваяе ца съсобст]
върху горсцt терЕюрщ мФ(д/ общата и
'"оост
дDта оъсобствеЕпЕ,

2. ваwя за вIIъIIЕепие Еа задыDкешiя па общщат4 тцrоизтЕqащ
от договор с
дБржаватq

3. цеобхо,щаа във врт,зка сьс строттелството Еа обе,"гЕ
с ЕащоЕatItЕо звачеЕие по
сl!всъла Еа закоЕа за устройство Еа тФlЕIорцrlm иrL
ца Еащовалш обекгц по с!есъда
ва ЗакоЕа за държаэваm собствевост;
4, Ееобхом{а във връзка gbc строителството на общсюл
обеr<ти от първостецеЕЕо
зЕачеЕЕе по смпсъJIа Еа Закова за
уФройотво Еа т€рЕтор!ят4 които са п}бJйща
общдска собственост;
5. способ за прмща ца собстзевостта върху съществ}ващ
горсм автомобЕJщ
пъlща илЕ части от
мецФ/, общЕЕата, дrр**ч"ч и
]ю{
-l"M "дrfrешr.
(О, Е' сJгуtипте по a],L5, т. l пр!добивавгIе оr
обrцшата поземлей
имо1.I4 всдедсгвие Еа
замяата тбва да ЦrzlдЕIIIlт с юрФсд терпюрш собqгвеЕоqг
ца обпOшата.
(/' не се допуска замJIвл когато:
1. върху п,{отате - собствепосг на треrц лщq
са учредеш Епотеl<а Е]lд др)ТИ Веffi

права;

2. разrIвхлаа В стойЕостга Еа имот!lгге - пред{gI Еа замIЕа,
оц)еделеtй по р€да аа
варедба п по B,r. 86, ал. 2 от ЗакоЕа за горЕtе по_-;Йч
о. 5 ва
J. ЕмотЕте - пред{ет Еа замJIЕ4 собствеrост па
"
тlgгд.]ща са отдадещ под".о;
Ezreм Еrм

l*j:ч*

цод арецц4

4. в резуrrгат ва зам_шата се
раздеrlят rurотп - общЕска собствеtlост,
(UJ ts случаите по М. 5, т. 2-5 с договорд за
зllмлIа се оцредеJI,I и сром

за Езграя(даIIе Еа
обекга цlМ съорьжеяцею, мотЕвцрaцц
решеппето за замяЕа_ Прп веспазвапе ва
условмm Ео договора, кмgгьт Еа общцата пре.щрдема дейсгвця за paliвalrutEe Еа

договора по 9ъдебеЕ ред.

Ь.19.(1) ВкловаЕето

в общвсrосе горскц терцюрцп ва Еегоlщ за земеделско
поJвваЕе ЕJIЕ слабопродлсгвва земи се изаьрrша по
реда Еа Закова за опазваве па
земеделските земЕ след реIдеЕие яа общtяския сьвет и
црп условЕrrта Еа EI.8l от
Закоrrа за горгге.
(2) Влязлото_В сцла реrпеrше по аJшцеЯ се Езщ,аща
Еа облас-тЕа .щреrщя по
земедеJIае, Обrщяска служба по земедедце цtи;ц
iтужОа цо оол"""цlчрa""рчЕ- a
кадастър зrl йразааЕе Еа
ц)омяЕатЕI в KaptrTa Еа възстllповецата собсrвевоqт ц /пJдл
карга ц кадастраJтЕЕте
чцастрJ,Еата
региств.
пром.*i * пр"шчзцачеЕцето ва горски терлторш собствевост
P:11(D
Д:ч*" ""
Eal оО@ата' прп условЕ-тга
Еа ЗакоЕа зд горите за:
1. цлоцад(и за ц}ц)аждаЕе Еа траЕсцортЕ, Е
даJIекосъобщпелй gьоръrкеЕЕя,
промшIUIеЕи
и
за
отглекдаЕе
ферми
Еа rr<ивотm, рIrба ц други вош
_предПрЕятЕrI
х@вотш, доб@
ца подземпи богатства, гробщ
очр*о"",'оЙ-.ч о-**ц
Еасцшща, еJI9кIроцеЕФалп, яi}овщ)Е, пречиствателци
стаЕIIЕй за
опIацьчшl
и др}тЕ хцдротехffичес(8 съоiБжоIIЕrI, KztкTo и Еаштейщ ЕJи
:оД
площа,щови
евергпfu обеrги по смисъла па з!tкова з!t еuергепftаm;

l

z,

цасега ва JЕgеfuИ обектr, разположеЕл върху повърхЕостта ва теtrеЕs,
нови цrМ разцпrряваЕе сryоцтеJЕитс Гр2trйrm
Еа сьществ}защ,
.':^З=Т. Еа
терЕtорли в сJr}чалте, коmто Ема орr"" оОщ
рРзу
усц)ойqтвеЕ цлаЕ аа
вкI!ючмтеJIво сьоръ)t(еЕиJгта къ\| тю(, во.цпп
KaEautB;

оощиs_?та Ejm за часта от вего. в който
се Еамират Емотите;

плв разЕиряваве гршiтщrrе
1_::тЧ"
коиm Ее фr дьржавпа собствевост, au

етаЕ;

ца отде.пци уреryлираЕц позеь'IеIlи цмотц,
ia"i оо,,tроЪa усгpойствеЕ

коa-

^nu

"rrorii "
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5. обекгц С ЕациоЕаJЕо звачевие, обектЕ, свьрзаш с Еа.щоваJIЕЕпа сдгJФЕост, с
отбравата ва qтраЕата, с опазваЕето Е възцроЕ!водсlвото ца окоJIЕата среда, за
вгрфi(даЕето ва коgто пма реIдеЕае IIа Миацq!ерски qbвeт.
(2) Збравва се промrIЕа Еа цредaвЕачевиgtо Еа поземлеЕи пмот]а в горсIqa
терЕIýрш
за срок 20 годшr след опожаряваЕето им. Забравата ве се шрlаr*ч, когчц,ом*чта
Еа предЕазЕачеЕцgrо е свързalЕа с:
l. отбраsата и,lr сш)тЕостта Еа qlpaEam;

2. ЕпъrпtещЕтО Iп ЕqвесщiоЕЕЕ проекгв, одобрrrЯ с
решеgпе ва Мшцqтерскп

съвЕт;

3. изграхдаве ва обекIи по

м.

l, т.

1

и 2.

Глава четвърта

СТОIIАНИСВАЕЕ IIА ОБЩИЕСКаIЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

чJr,2l. cтoпaecвaцeтro Еа

горсraЕте терЕтории - собgrвевост ва общтваm се
в ст,ответствае с разпорлбгте Еа Гпава четвцта от Змо8а за горате и
обхваща дейЕостЕIе по зaUIесяваве, защита срещу ерозЕrI и порои, и
цровФкдаЕе Еа
осъществ.ява

сеfIц в гори!е.
IIл.22.(1)
ДейЕостЕте залесяваЕе lia горсI@ TepltтopEE, оцределяЕе Еа ЕточЕиIIите от
горската семецроизводствеЕа база" ьбиравето Е добва ва юрсtй
реЕродпсIивви
матЕрцаJIи, тя>lЕою окаче9твlIв€ве, тьрговпя, ввсю z и:!Еос, защгага E€t юрскЕте
тергrOрцЕ срещу Фози,t и порои, както !l сцrоежа Еа
).крqIитеJш съоръжецбI се
орпаЕизират цrц условIlя и цо ред, определеЕц с Наредба за
условЕrIта Е реда за
аьзJrцаце ЕlrIъJIвеЕЕето Еа деfuостИ в горсмте терЕIорцц - дьржавЕа д общска
собствеIIост ц цоJхзВаЁgIо Еа дърв9сиЕа и ЕедьрвесЕп продукгд от тл(.
(2) 3месяваяето вшпоща дейЕостц цо сI€даваЕе Еа гори:
1. събЕраяе, добв Ц цроизводство Еа горсI(и
реЕроýдоцвm MaтepraJm;
2. пощстваЕе п по,щотовка Еа почвата в tшоцfа за засаяtдапйалесваце с юркЕ
реЕрод/кгизЕп матерда,ш;
З. залес.шаве, цrезаЛесваsе, поцъJваце, оlтлекцаsе r иЕеЕтаризащя
Еа куJrг}?Е;
4. оцяждапе ва горски куrrryрlt и възобrlовеш
участъщ;
5. по.шомаmве ва естествевото възобвовваrеj
6. ограждапе ва горСrси куrгryри и възобВОвеЕц
]лIастьцц;
7, поrшаяе и тореве ва rорски куJrгури;
Е. касцЕве ва дьрвета в горска кулгJФи
Члl3.(1) Защгата Еа горскЕте тср!Еорш.r срсry ерозЕrI Е Еорои об)Gаща
деfuости,
свързаЕи с щrе.щазвщlе повър)<Ео9тцIr:rI поtIвеЕ сJIой ц оспry?яааЕ9
Еа възможЕоýт за
развЕтие Еа растmеJIЕост, в&IIюIцте,,шо и тез сгроеж Еа укреIIитсJIЕи техfиЕIески
съоръжеЕаrI.
(2) Залес.шапето п защf!ата Еа горсr<и.те тергторш
среry ерозиlI ц порои се извърЕIва
в.gьответствие с утвърдеЕй юрскостопаяски плаЕове
п лроц)амr.
(J, JaJIecBaEeTo Е Строежа па JкрецЕтелци
щ,отивоерозиоЕци съорьжеЕия с€ l.ввърIцва
въз осЕова Еа ).твърдеЕп проекш д техвологt{tlЕ, IulasoBe.
(4) Общата възлlга ЕзIтьлIIеЕЕЕто на
дейвосгкте по чrr. 23, &т.1 от Еасто.щата
Еаредба чре3,9ткрИ] кошсJфс,
щ)-Есо доrоваряЕе шЕ !t!,}TE при условия и ред,
опредеJIецЕ с [Iардба за уо,Iовияга и
реда за възllzlпше кllгьдЕеqцето Еа деfuоgгп в
юрс!Фт€ аерцторшr - дьржавЕа и обцЩска собсгвеЕост Е шо]вваЕето
Еа дървеспва и
ведървестЕr продкт! от тя'(.
(5) ДейЕоспmе по ал. 4 могат да се възлаrат trоотдеJIЕо
Lпц в комплекс от дей!остц в
зaвисимосt от вада ш\r, месюпaч(ождецЕgгО Еа обекта, в коЙто
ще ое кiвърIIIват,
сезошлтq обема ва работата ц сроковЕге за извършването.
5

(О ДейЕосгrа

"сьздавапе Еа горск! кугfп:lr'. се вьзлzца в комплекс с
д)}тЕте
лесокугцФцц дейцостц, qIЕго Езвършваве цо прцеЕ.a
Еа възложЕтеJI,I ще ос!Iури
EopMaJBoTo щ)Есащаgе и ра9теж па куJrrурЕте.

глава

петя

ПОJВВАЕЕ ЕА ДЪРВЕСИНА И ЕЕДЬРВЕСЕИ ГОРСКИ ПРОД}ТТИ
lfuJ4.(l) Ползваlпlя от горскЕ!е тер..ории
ва Общата са по,ввмего яа,цьрвесива Е
поJввавsто sа

ЕедьрвесЕи горсюl прод/ктй,
гор"r*.. i"prrop- ва общлцаm са вьзмезщ.
(J, rазмерьт ва таксЕте за по.,вваЕиrI от горсl(Ifте тсрsторий
Еа Общшата ое оц)едеJц с
рец€шо Еа Общсмя 9ъвsт.
(2) ПоJввашяга от

IIд.25. Потввавето

Еа

цредставJIJIва добцвът

дървесиЕа от горскит€ териюрци яа ОбIщата, коею
ва дьрвесЕЕа ц/ит* ра"цореждЪсrЪ с EerI, се оgьществява в

qьотв9тствце Еа
разпоредбцте от Глава пет4 Разде,1 първи от ЗГ, при условпя и по
ред,
оцреде]lещ с ЕIаредбата за условпltта и
реда за вьзrгаЕе !зцъJЕе@srо яа деfuоqIЕ в
горскrте терЕтор@ - дьрr(авцаIl общска собствевост, и за
поJlзваЕето Ezr дьрвесЕца,
Еедьрвесm торскЕ проддсIЕ.
tld6.(1) Позввавею Еа дьрвесща в TopclqTe тq)июрш общлЕска собсгвеЕост,
се
IIзвьрпва вьЗ осЕова ца юдиIпеЕ IUIalE, вютвев от Jпщето,
ышсаЕо в пфlштште
регистрЕ по ч,1. 2З5 и 241 от Закова за mprTTe.
(2) Обомге ва поJвваЕето ца

--б"""""о*,""о,р;;*-;;о;#Ётffi

по чл. 13, ал.

1

ЗГ.

(3) Го.г'oтr.l.яят тшаrr по

ar.

1 се

;#;ffi"#*тj&й""gffi#

пзготвя в срок до З1 октомвра п се одобрва

от Кмета Еа
общата цо решеЕие ца общасlоя съвет. ГодЫгт оrr*
o1tr*r.l"u
,u
ццтерЕет qтраЕrцата па Общата в срок ло 15 воел,ври.
""

(4) IIрцсдIрцTе за trolBвaвe ца дьрвесица се првеждат
Ерц цаJIи.rЕе Еа одобреп
юдшеЕ шIаЕ за Общата_
(5) ПрцедрЕто за поJвваЕе Еа

*Ъ"о""о".]^

*ffiх

"",р";й;;*;;;#хт:ъй ffiЖ

ElIд оцрzlвомощеЕо ог Еего дльжЕостЕо ,Iиflе.
"Tr,tr##"
IIл.27.(1) ОбщЕата'
може да cKIIIoIBa с тьрювцд дъJIIюсроtIr{ц договорЕ за срок
до
го.щзе

l0

l. доблФ яа дьрвесшIq
2. цюдажба ва дьрвеслва_

(2) Търговrщте по м. 1 сле,Фа
да отгоsаряI ва цзлlсквatЕЕlrга па л. l 15, ал. 1, т. 2,от
ЗГ.
(З) Ех<eго,щото коJЕчество - предlrет
Еа догоччIе по ал. l, е в
размqr до еща трета
годппщото до,IввaЕlе tla дървесдва от горите
яа

от
Общшата.
(4, ycJIoBE'ITa И редьт за провежддtе ца процедрата
ц за cюIюIIвtlEe Еа доювордтс по
ал, 1,3 се определят с Нарелбаm за
условбIm и реда за вьзлаmЕс и",цлпеЕ!Его Еа
дейцоФд в горсt@-ге тер!тордц - дърхавца и обцшiм
собс.гвеЕост.
Еа дельрвесш горсl@ продrкти 0т горскцте
тсрrгорш Еа Общат4
_чJIlёлоJввalвею
което представrUва добшът ва смол4 боршr4
сеоо, порй, ,шо, сiмЙ гьОц, лечсбм и
ароматцr раса9ЕrJI ЕjIц чаqtI от т,

::a:р_:*",Jмстпиковфrр"*,rХ';"Т"",*Х.Жi',i;"ll*#ff

.Ж;.i{i,T?

разЕорехдаЕето с тrв, се осьцесгвява в сьответствце с
разпоредбгrе от Глава цет4
Раздел вюри Еа ЗГ, Цри
условпяЕ Е по ред, определеЕц с Наредбаm за условцrlпl 4
!rеда
за въз.пагаце г:iпълЕеЕЕето Еа деfuос

*б;;;;.;;.;;;;;"ъ;:*;ГJ"ffi ъЁН*ffffi

u'*.''*"*u

6

глава

пIестд

IIAIIIA В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЕА ОБЩИЦ,.ТА
Чл29. Збравва се;

пашата в горски терЕIоршл Еа сеJrcкоqtопаЕск!
т@отЕи без паaтир;
Ц ерОзирФrцте горскr т€рцторЕи,
деЕд)арЕумrтq одобрФиге Е
1 ".РОfuе
регrстрaраЕите Е:!точtпщЦ за цроизводсlво аа гоIюкЕ
р""родуrоЬ*п матерц€uL Е в
готюмте разсаFтцп;
l.

?_YjT

цашата В горскиjtе кулгурИ д мJIa.щIe ЕасаждеЕия
от семеЕеЕ црощход Е в
ЕасаждеЕпrl, докато достrrват ввсоша 3
м;
4. пaщIllм в горски терпторЕц, в когtо е зzшочяашо
иjЕI е възможЕо ест€qгвеЕо1) пм
възобЕоеGаве;
5. вощата паша в горските T]epвTopиrli
о. BaIBa ца домatIIIЕи )l(ивотш в m\ oTIтTq собс-Iвецост
ца обI@а Върбща

]
изlьЕковЕте

Реяопшге_за

уiюйmо

}.пр.вцеЕце ц стоIlаЕцсване па горr.ге в Нацра 2000
ЧЦ30(1) Ежегодо, до края Еа месец
февручр",
която ое посочват горсI.'те терЕIории, Е коrю
е забрапева пашата

)л@о1@. Запов€дц

съгласЕо

*n"o.? ооЙ;;;;*ч .*о""л

се обявва Еа вЕ.що

райоЕ, Io4gTcTBo шIЕ ЕаЕе,пеЕо място.

лФtсто

,

"u "b"no"aoo*"*
в сградата Еа сьотвсfЕата
общ4

(2) Заповелга по ал. 1 се издaва въз оспова
Еа постьIlЕllи до крФI Еа месец яцуар4
IшсмеЕц цредложеЕшI от;
l.,щр€кIорЕте Еа дърхсавците горски стодаЕства илп
държавцЕ ловЕ, стопЕtЕстм - за
горсlФте територш - държавпа собствепост;
2. шсmвс{€ Еа райоЕц и кuетства ц IФ{етскдт€
Еаместщи - за горсмте тЁрЕториЕ общска собствецост;
З.rюбсIвеЕищIе - за горските терЕтOрш азвъ8
досочеsпт€ а т. l.
(J, 5ацоведm Ео ал. 1 се издчва црИ съобразваве с ограЕйtIеЕцяIа
Е забраЕ!тс,
пр€дадещ в заповеlЕIе за об.вя lвaEe и в Iп€tцовете
за
уц)zlвлепие Еа здцЕтеtЕ
1ч,Еторпи Е защтеЕи зоtи.

Главд содма

ЗАЛШТА ЕД ГОРСКИТЕ ТЕРIЛТОРИИ

IIлЗ1.(l) Защmта Еа горскгге
теDиторпц ва Общат4 която обхваща
rt{epKrтc за
с болеgтц, врейIеJм, пожард Е
j:ф"
абиотищ
з":лY.
:
въздеtсгвЕя,
дrylч
се
осьществяв:l до реда
Глава Еесm Еа Рлзд*
u
Ё*д.п-ЙБоiiГ]''а
юрскЕте
"rЪр"
тергrc!Е!:_"
1r]__1у_:"
цовре.щ с€ взЕърtшав ца база Наоел
болеgгЕ Е вре,щIеJй "
! д))тд
"'
"_""i"й
у,-_]*::Y* а редьт за лроекrираЕе ца мерките и мерпри,ггд,тта за заIIЕItt

йй;;;Ы;'#;;;Ь",*

л,й.,ii];r;,iffi;Жf;:Ъ;ъ;Н*

горскцт€

тФцторпв от пожаDЕ се

ь",.JйБ*.

oIID(

*о.
Еа

.о*,*."
"ъ^"iрi;н'gТffi?"JlЖ##,#"Ы,ч
о"ъще"о*Ъ oi *б.ое-й- *ответЕо от
ч"32. Ic,;;; ;Ёй;;;"#жЖТ##r*""*Н:'ffi##
tcj

пожарц се оргаIIЕзllра
зтрY Еа коЕто
:т тq)яторrlята
Jцlцат4
е лDедо( "

орпlЕварат 3а сметка Еа обIщc'.ия бюйЕт
дооровой
гоtrюtоI
пожарц по реда Еа ЗакоЕа за зФщлта
при бедстзия.

lopfri"iй'.u""*".,-"*
.*.."
"u
1

глдва

осма

***

се осъщестмва щ,!
усJlовцJIтЕr Е до ред,

ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ ЕА ОБПIЛНАТА

НiiJ,lНжж;;тоff.Ё:
1r\ плл_-

горскито
,9"4::*:лЕа до
'"рйргорската_а,ц.rиЕцстраIЕ,

l:лзlY11
сJIrчЕте, пре,ФддеЕ4

в

Змова

е свободе& аа собствев рЕск, прц
и собствеЕц(а ,u
-р"*о.rýЬорЕя,

сц.вваЕе
освеЕ в

за юрите.
до_лорсКите *рo.орЬ sа общшата може
!1l4"*_'"'
да се ограЕиIIи вьз осЕова
разпоредбгге Еа Глава седuа от ЗГ
(4) С разрецеЕЕе щдадеЕо ITo зг, се
оог)Фва достыIът до горсI@ тФЕrторЕЕ Еа
в котг_о се провецда
ва
добпв
9,.блчТата,JЕа
ЖТ.оо oo".*""u
ооозЕа.щI€
mбелл
"
(О Разрешешсго по ал. 2 се дща в
tшсмеца форма от lщЕю, с"юдФrасващо
cbOTBeTEaпt
терЕюрЕя.

ы;;; ;;;r; оЁ

Глава девета

оIIАзвАЕв IIА горс,юrгв тврит<iiлпл нА
оБпцIнlJА
горските тершюрЕи обхэаща
действЕяга
предотвратявitце

Еа
Нllr]__1y"*.цо
ц устatцовяваце Ei
09_-;й;;;ъlffii",11:*JY,Т*:Т:i".*'-.1.:жffilт:ь*"
ЮРСМТе сЕ тергIории, като за

1ЧYаД
правоспособш

цеJпа

за тази цел JЕца_

(3) Фупшите, праваm и задъJDке

ГrЙ ,р*"д""Бч Й
"(4) Сл}rrqrеlцте, вазпачеm

оцазваце гOрсм т€рцторщ

ва тqlгrорияга ва

Оftшата.

(О Слу:литецге ц

за опазl

'**е

ТеI)ЕТОРШ - ОбЩШска собствевост

;:rйН,:i iчffi .У;н#"й;ъч"::

';

от Общцск8Iа Iэрск8

работцшIЕrе

разпоредбгге ва чл. 1 9З от Закова за горв:те.

Глава десета

*"ff"ffiiу

СТРОПТЕЛСТВО В ГОРС]

}jj.._!!

,*ru*

IIа JIИI]аТа ПО zulПЕеЯ (2) Са В съотвеIств!е

ЙЯ"" д" о"дч, j,-J.Ъдi*"
(5' Слr.x@теJиrе, цазЕаqеЕи
"uоfri}JЁ"
:la

й-б",*;;;;й;;#.

Kr*u ,u оБЙ*-

с?р}хгу!,а

БЕз

се поJвват

от

I*.M,IIIA пА

СтОгrел"гво в горскЕте TepEIop_T
без тцlомяпа Еа
щ)едsазЕачеццЕто се
,". ,о, -. i,
*.г.

а]?ffi#,Тtrr,ж#iзu;YФ

"БоЬ"й,?,#.1"."
1СЛОВЕ"Та и по реда яа змоgа за
*о"-оЙ"'
"Г'
--]"-iij-l1P8pemШa
Еа
-*
МИЕИСТЪРа Еа
"u
"*РеДЬа
благоусrройствй
реtuоsалвото развцтве в
"
у.rроЙ"т"о

u'

мцЕистърat Еа земедеJтrtето ц xDllE
Te

(3) Собсгвещпте

такдвzl Ее могzц
да вьзпреIUцстват

о оо*"Йr*." а

"

пМотд в горсш.lто терЕюр!и
ЕJIЕ граЕиЕlещ с

ввърIшаЕgIо яа ремоЕгц

!r

!,екоЕсгрукIщ Еа IоIюI(E пъ]ща.

8

(4) Норматпвй:ге за проекгЕрzlЕе, изграждаgе
п въвеждаЕе в екqшоа]йщя Еа горскЕте
Еъmца,к,!кft) и тяaЕата кJIасафцкащя се оцредеjIят
с Еаредбата по ал. 2.

Глава едппадесета

УIIРАВЛЕЕИЕ ЕА ГОРСКИТЕ ТЕРЦТОРЙ ПА

ОБIЩДТА

lfur36. Упразлопето ца горските
територи, бщлпска собствевосг се осьцесrt Ев вьз
осЕова Еа Глава едЦа,десета от ЗГ r
решешляга ва обхOщсIия съвеI.
Чп37.(l) За управлепаето Еа горФqте териюрtn,r - общп{ска собствýЕост
се ЕазЕач^ва
регистрЕ по 9I. 2з5 и 241 от Закояа за горгrе.
ж*-рчо
(l, noopbт Еа"n}t-,tм.e
формата Еа }т!,ав,тевие по ал. l се оор"лоо р"-"Й Еа ОбпщФqя

"

9ьвет.

ЛIцЕI0 rрябва да цма Ееобхо.щuото образоваrrие изискващо
се по Закова Еа IорЕге.
IDr38. ,Щеfuосггге по отделците главЕ се съобразязаr
а действащrе KtM ЕасющuI
момýЕт закоЕ за горЕте и съответЕите наребп по
от Закоаа за
гори:те, ЗМСМА п ЗОС.
(3)

-й"r* -;;;";

Глава двлвадесета
Ь.39. Опрдаrемте

за сеч дървег4 когато това се цзЕсIсва по Наредбата за сеvIе
както и дървесIrЕаm пред Iiefuoтo
цrаЕспортграЕе от ц'емеЕеЕ с-ац
марr*ра,
коЕчюJЕа юlюм марка цри условпя ц по
ред, опрде,rеи с IЪредба Лs1""от 3а фарz"
2012
за коЕrрола и оцазваЕето Еа горскrIе териюрии.
_гол
IIл.40.
Пршо да цритежават ц да изцоJвват KoEIpoJIEa rOрска марка
шиат lщата
J.пра)квJаащ лесовъдска практика и вIIЕсаЕи в регисгъра по чл, 235 оiЗакопа

за mрrrе,
Ь.41. !ървесшат4 доблга извъЕ горсмте терцюрциl цред трацспоргдраЕе
се
мЕжира с марка - собсгвФlосI Еа обi,шшата- МарlФравето
се Ъчrйч о, дr*оо*о
Jп{це. оцределено от lc!{eтa ва обЕчдlага_

Чл.42. О_бразщ.те ва марю,lте.
условияm и редът за TrDlEoTo придобваве, цrедосгав-ше
и }тотреб4 се определтr с IЪредба J'фt от 3Ъ
лryари 2012 юд:;*;втро;; Е оцазвавето
ца юрскитс тq)цюрЕп.
tIл.43. 3абравяа се преотстыIваЕето Еа коЕ!роrrцпте
горcr@ марм ! Еа обtщсI@ге
горски мар1(д.
IIJI. 44.(1) Изlrыви.теrшата агещя по юрпте
во,щ едшеЕ регистър Еа коц1роJIЕиIЕ
горсi@ маркЕ! а региоsаjIЕIте диDеlФЕIл
по aори,aе - ва пров"оi"a""й""
(2) ПрЕ кражба иJи изгrбваЕе
*o*apo*" aop"*u марка вlи общска"up*.
горска марка,
я е ЕзпоJвв,urо) е "Ъ
дпъl(во в срок до 24 Йа да
ор*

1в"оой"r**

i;Yi.Ko"'o

Чл.45.(1) .Щървесшата се mацспоrуI Ipa
от времеясt{ склад, цридryхеца
_ .
бшtgт.

с

щ)евозеЕ

(2) Лревозщrе бшtЕгц се издФат от
JЕцат4 упрашrrва.щ{ п9совъдска Ерашика
дьрвесшат4 добита от собствеюл,tе l

;; ;;;Й;#";'#*1flu"#;::*"
:,Ё"о""о..
"ч'*оБ
(r_лъ_рвесшата,
добиm азRьц

ТеРПТОРШ

-

за

общска

горсtФте тер!r:юриц црц
условиrtтЕt ц по реда Еа Закопа за
сеJIскосrопаЕското шJщесгво, с.е трйспЬртара,
:Р_Y1:
с пlrевозеЕ
"" от ддьясrостци JIЕц4
ОЕJIет, шдадев
оцределепи qbc зalповед Еа кмеп! Еа обццпrата.

"р"дрй;

Глава трцЕадесета
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Чл.46. За предотврz!тявzше и преустшlовяаце ва а,щ&rшлстратЕвЕите ЕФу!пеЕиrI Ео
Закопа за горите ц Еа врешЕIе цоследлцЕ от TrDg tо\rетът па общвата сьс зшIовед
gЛЕrа тяч/лтrеJrFй адrиЕЕстIrагЕвЕI MepI@ по
реда Еа sп. 25З, ал. 4 от закова за
горцт€.

(1) IЪр}tшеmяга по закоца за горите и подзакоЕовпте aIсIoBe по llрЕ,lЕtгllЕето
му п
Еасющаm наредба се устмовящrт с актове Еа кмЕtов9т€ Еа кметств4 кметскпте
Illlмecтtrtб й Jтtщдта, коЕто заемат дrьжЕоg! в обтщrе, за кояю се ElEcI@a
лесовьдско образовдме - за общqспе горсIй терггорIпI Еа терцторияга llа Обща

В'фща,
(2) АкювЕIе за уqт

IовеЕrтге аддц*rстрагпвш Еар}.шеIIия ц сытьтqшащт]е гЕ
доцмеЕтЕ се представят с писмеЕ доr.:Iад в 7- девец срок Еа кмеm Еа общата_
(3) JIщата цо ал.l шат ц)аво да провер.mат Bcиttlи
доlgшеЕти за cetl дr}ти поJвмЕшI
от горйте-обЕ@tска собствеЕост.
ТIл.47.(1) Наказатеlшгте постаЕовпещя
по заIоqЕатцте адrЕtаотраlивЕо ЕаказатеlIЕп
щювводcIва по чlI. 46 от Наредбата се издават от кцета Еа общцата_
(2) IG{егьт sа обцщаIil оцравомощава със зrшовед Фrуr@Iýл, койю во.@
реIистър Еа
qьспlвеЕдте €кюве за
ад/шсг!,атдвЕц

уставовеЕЕ

Еrкяl&т€лFq постаяовцеЕи]Е.
€) РазмеръТ Еа глобгIе и пм).ществеЕи

парушения

сфц@ са

и

я"далсrтТТе

в раздел П ва Глава
ЗаковаЪ гор.r".
!_9еувалесата,J.шшlллqгр.цивЕо
(4) Вешге, цосJr}aвGrИ за !ввърrшlше Еа Iiар}шеЕпе, мкто Е вещг€, прýд{ет Еа
ЕЕr]aшеЕrето сс опrcмат с ЕаказателЕо постаgовлецае, вдадеЕо от ь{ета Еа общйта, в
доrва ва общцата везавдсшqо m собствеЕостm им.
(5) С}амIе от Еаложемте глобц q шrqrществеЕи caEI@ и от продажбага
па отвегв в
по,lва ца обща Въфшlа вещ или парtrЕrата
раsЕосюйЕост ва rrш""ащ." вещ
предлет ЕJIи средФво аа ЕФ),IцеЕцето, сс вЕасят в бюджета EzL обща Вьфша,
(6) Условптга и редьт за вIIлащаЕе ва ср{ит€ се оцределят qьс
зацовед Еа кмета Еа
оцр€до,I9Irи

Еаказате,lrЕц разчоредби'' от

-

общцата.
Чл.48. Съсгав.шето
FаrrзаIЕJrЕит€

Еа

ltкToвeтe, Ездаэааето, обжа.шаЕgIо

и

постalЕовлепия се IввърIцва по
реда Еа Закоца за
Еар}aшеЕЕrl п ЕаказаЕшt.

щIтI'IIЕеЕцею Еа

ад@цoтратвЕfrЁ

ЗАКЛЮIМТЕЛЕИ

РАЗПОРЕДИ
lVn ....................o|т IIротокол ],{!........ от
г. ва общq@ с-ьвст - Върбшlа2. Наредбата вrпва в сЕла в 7 /седей дневеЕ срк след
и.
J. б е.щомесеqеЦ срок сJIед влцзllЕе па наредбатацрЕемаЕсtо
в cE]Ia пrсмеfiо се )ведомrца
Регвопаrвата ,щреrqя по горлге - Ш;мев за пtr пgгата
формата Еа упраапеЕиеJ сьгJисЕо
sп. 18i (l) от ЗГ.

1. Наqгощата

lа_геaба е присга с PeEeIйe
_...............,.........,.2014

4.

Прц промша Еа действащото зaкоцодатеJIство, сле,Фа
да се ввьрцм и сьответца

пром.пrа в Наредбата_

l0

