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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е 

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧУПРЕНЕ 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от   Богомил Данчов Станков – 

Председател ОбС Чупрене 

 

 

                      ОТНОСНО:    Отмяната на разпоредбите на чл.17 ал.1 т.2, чл.28 ал.2, 

чл.41 ал.1, 2 и 3, чл.42 ал.3 т.1 и чл.46 ал.1 т.1, т.4 и т.5 от Наредбата за управление на 

общинските горски територии в Община Чупрене,  поради противоречие с нормативни 

актове от по-висока степен и приемане на Мотиви за приемане на  Наредбата за 

управление на общинските горски територии в Община Чупрене  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

                     Във връзка с протест на Окръжна прокуратура гр.Видин, относно 

незаконността на  разпоредбите на чл.17 ал.1 т.2, чл.28 ал.2, чл.41 ал.1, 2 и 3, чл.42 ал.3 

т.1 и чл.46 ал.1 т.1, т.4 и т.5 от Наредбата за управление на общинските горски 

територии в Община Чупренe, и необходимостта от приемане на мотиви за  приемане 

на Наредбата за управление на общинските горски територии в Община Чупрене, Ви 

моля да вземете следните решения: 

                      „1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет отменя 

разпоредбите на чл.17 ал.1 т.2, чл.28 ал.2, чл.41 ал.1, 2 и 3, чл.42 ал.3 т.1 и чл.46 ал.1 т.1, 

т.4 и т.5 от Наредбата за управление на общинските горски територии в Община 

Чупренe, като незаконосъобразни, поради наличие на несъответствие с нормативни 

актове от по-висока степен. 

                   МОТИВИ:   Отмяната на разпоредбите на   чл.17 ал.1 т.2, чл.28 ал.2, чл.41 

ал.1, 2 и 3, чл.42 ал.3 т.1 и чл.46 ал.1 т.1, т.4 и т.5 от Наредбата за управление на 

общинските горски територии в Община Чупренe, е поради противоречие с нормативни 

актове от по-висока степен.  

                     2. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.181 ал.6 от Закона за  

горите, Общинският съвет Чупрене приема Мотиви за приемане на Наредбата за 

управление на общинските горски територии в Община Чупренe: 
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           МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ЧУПРЕНE 

 

             1.Причините, които налагат приемането 

             Законът за горите регламентира правилата за управление на горските територии 

– общинска собственост.  В изпълнение на чл. 181, ал. 6 от цитирания закон  е 

необходимо да се приеме Наредбата за управление на общинските горски територии в 

Община Чупренe. 

              Проектът на Наредбата е основан на принципите за устойчиво, 

природосъобразно и многофункционално управление и стопанисване на горските 

територии, собственост на община Чупрене.  

              Проектът на Наредбата за управление на общинските горски територии в 

Община Чупренe  е съобразен с регламентите и изискванията на новата нормативна 

уредба. Уредени са собствеността, правомощията, задълженията и отговорността на 

Общината, свързани с управлението на горските територии, опазването, 

стопанисването и ползването на общинските горски територии с цел тяхното 

оптимално развитие.      

              Разписан е редът за разпореждането с горските територии, собственост на 

Общината и управлението им, с цел устойчивото и природосъобразно управление, 

редът, условията и начините за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии на Общината, редът и условията за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти., редът и условията за провеждането на сечи в горските територии – 

общинска собственост. Регламентира се защитата на горските територии, обхващаща 

мерки за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други въздействия.  

Регламентирани са правилата за достъпа до горските територии – общинска 

собственост и строителството в тях, редът за опазване на горските територии – 

общинска собственост.  

               С приемането на Наредбата се създава възможност за регламентация на 

принципите на управлението на горските територии – общинска собственост и 

организация на управлението и контрола на дейностите в тях.  

 

                2.Целите, които се поставят: 

                -постигане на яснота, публичност и обективност при управление на горските- 

територии собственост на община Чупрене;  

                -организацията по оперативното управление и контрола на дейностите в 

горските територии;  

               -законосъобразно провеждане на процедурите по управление и разпореждане с 

общинската собственост.   

 

               3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба  

                За прилагането на текстовете от наредбата, не са необходими допълнителни 

финансови средства на Община Чупрене. 

  

               4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива 

                  С тази Наредба се цели устойчиво стопанисване на общинските горски 

територии, поддържане и подобряване състоянието им, опазването и не на последно 

място увеличаване на производството на дървесина и недървесни горски продукти, чрез 

природосъобразно стопанисване.              
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               Прилагането на Наредбата ще доведе до увеличаване неданъчните приходи на 

общината. Анализа показва, че разходите за дейности по управлението, ще бъдат в 

размер по-малък от очакваните приходи 

 

               5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

              Предлаганият проект на Наредбата за управление на общинските горски 

територии в Община Чупренe е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни 

разпоредби на Закона за горите, поради което проектът на Наредбата е разработен в 

съответствие с правото на Европейския съюз.  

 

 

 

 

 

БОГОМИЛ СТАНКОВ 

Председател  ОбС Чупрене 

 

                    

Съгласувал: 

адв. Славяна Младенова 

юридически консултант 

 

 

Изготвил: 

Здр. Доцинска 

Гл.специалист „Бюджет” 
 

 


