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Глава Първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за управление на горските територии
на Столична община, на поземлените имоти в горските територии, стопанисването,
залесяването и защитата, опазването, контрола, поддържането и подобряването на
състоянието на горите, достъпа в общинските горските територии, строителство без промяна
на предназначението, ползването на дървесина и на недървесни горски продукти, както и
конкретните правомощия по управление на горските територии на кмета на Столична
община, кметовете на райони и кметства и кметски наместници и на общинско предприятие
„Управление на общински земи и гори“ при спазване на разпоредбите на Закона за
общинската собственост, Закона за горите и на специалните закони в тази област.
(2) Тази наредба се издава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите.
Чл. 2. (1) Организацията по оперативното управление и контрола на дейностите в горските
територии се осъществява от кмета на Столична община.
(2) Общинските горски територии се управляват в интерес на жителите на Столична
община, с грижата на добър стопанин, под общото ръководство и контрол на Столичния
общински съвет.
(3) Горите собственост на Столична община са разположени върху територията на всички
землища, включени в обхвата на общината
(4) На територията на Столична община попадат две защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от
Закона за биологичното разнообразие.
Чл. 3. (1) Гори и горски територии са площите по чл.2, ал.3, отговарящи на условията на чл.2
от Закона за горите.
(2) Всички извършващи се дейности в общинските горски територии се контролират от
служителите на общинската горска структура – общинско предприятие „Управление на
общински гори и земи“, които издават необходимите документи и събират предвидените
такси, съгласно решенията на Столичния общински съвет.
Глава Втора
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА
Чл. 4. (1) Собственост на Столична община са горските територии, правото на собственост
върху които е възстановено на Столична община, както и тези, придобити от нея чрез правна
сделка или други придобивни способи, и които не са държавна или частна собственост.
(2) Горските територии по ал.1 включват:
1. гори и земи, възстановени по реда на Закон за възстановяване на собствеността върху
горите и земите от горския фонд и Правилника за прилагането му;
2. гори, залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд,
възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
Правилника за прилагането му;
3. гори, създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и застрашени от
ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, след включване в горски територии,
собственост на Столична община;
4. гори, придобити по реда на ЗОС, или придобити на друго правно основание.
(2) Горските територии на Столична община са частна и публична общинска собственост.
(3) Публична общинска собственост на Столична община са горските територии:
1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с
националната сигурност и отбраната, или за извършване на здравни, образователни и
хуманитарни дейности;
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2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води
по Закона за водите;
3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените
територии;
4. включени в териториите за опазване на недвижимото културно наследство по Закона за
културното наследство.
(4) Частна общинска собственост са всички останали горски територии на Столична община.
Чл. 5. Столична община, като собственик на горските територии, трябва да упражнява
правото на собственост върху тях по начин, който не влошава състоянието ѝм и не
причинява вреда на другите собственици или на обществото.
Чл. 6. Собствеността на Столична община върху горски територии и поземлени имоти в тях
се удостоверява с един от следните документи:
1. акт за общинска собственост;
2. договор за придобиване право на собственост;
3. решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на
поземления имот, с приложена към него скица на имота.
Чл. 7. Придобиването и разпореждането със собственост от Столична община в горски
територии, отдаването под наем или аренда и учредяването на ограничени вещни права
върху поземлени имоти в горските територии се извършва по ред, предвиден в Закона за
общинската собственост и Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 210
по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011г.
Глава Трета
СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Стопанисване. Залесяване и защита на горските територии срещу ерозия и порои
Чл. 8. Стопанисването на горските територии се осъществява в съответствие с разпоредбите
на Закона за горите и 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, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г. (в сила от 06.12.2011г.), и
обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в
горите.
Чл. 9. Залесяването обхваща дейностите по създаване на гори, събиране, добив и
производство на горски репродуктивни материали; подготовка на почвата и
засаждане/засяване на горски репродуктивни материали и ограждане; попълване,
отглеждане, инвентаризация на културите; подпомагане на естественото възобновяване на
горските територии.
Чл. 10. Защитата на горските територии на Столична община срещу ерозия и порои обхваща
дейностите, свързани с предпазване изнасянето на фини фракции от застрашената почва, за
поддържане на почвеното плодородие, чрез ограничаване или намаляване на повърхностния
воден отток, предпазване на най-горния слой от ветрова ерозия и осигуряване на възможност
за развитие на растителност, включително чрез създаване на технически съоръжения.
Чл. 11. (1) Дейностите по чл. 9 и чл. 10 могат да се възлагат поотделно, като част от дейност
или в комплекс от дейности, в зависимост от вида, местонахождението, обема и сроковете
ѝм.
(2) Столичната община възлага извършването на дейностите по чл. 9 и чл. 10 при условия и
по ред, определени в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
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горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
Чл. 12. (1) Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои се
извършват в съответствие с изготвения от ръководителя на общинско предприятие
„Управление на общински земи и гори“ годишен план, одобрен от кмета на Столична
община годишен план, утвърден с решение на Столичния общински съвет и съобразен с
действащия Горскостопански план на Столична община.
(2) При залесяване на горските територии на Столична община се спазва утвърденият от
ръководителя на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“
технологичен план за залесяване, изготвен по реда на Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за
условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за
създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии,
инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране (Обн. ДВ. бр.16 от
19 февруари 2013г.).
(3) Когато в резултат на бедствия, пожари и каламитети е необходимо залесяване на горската
територия, което не е предвидено в утвърдения годишен план по ал.1, то се извършва само
въз основа на технологичен план за залесяване по ал.2.
(4) Ръководителят на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“
разработва ежегодно програми за залесителни мероприятия върху ерозирали и замърсени
терени и рекултивационни мерки за укрепване на почвата и ги предлага за одобрение на
кмета на Столична община.
Чл. 13. В защитените зони по чл.4, ал.2 се извършва залесяване по начин, който поддържа
или възстановява тяхното благоприятно състояние, като се прилагат мерките, предвидени в
Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (Обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011г.).
Чл. 14. Въз основа на решение на Столичния общински съвет, кметът на Столична община
или ръководителят на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ може
да предоставя безвъзмездно горски репродуктивни материали за залесяване, за опитни и
научни цели и за обучение на ученици и студенти, както и за извършване на залесяване от
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, по ред, определен с
Наредба № 21 за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на
източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски
репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос (обн. ДВ, бр.93 от
27.11.2012г.). Горски репродуктивни материали могат да се предоставят безвъзмездно и на
Изпълнителната агенция по горите за представителни цели.
Раздел II
Провеждане на сечи в горите
Чл. 15. (1) В горските територии на Столична община се провеждат сечи за възобновяване,
отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в
горскостопанските планове и програми.
(2) Сечите се провеждат по реда на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите,
издадена от Министъра на земеделието и храните и Закона за горите (Обн. ДВ. бр.64 от 19
август 2011г.).
(3) При необходимост от запазване на биологичното разнообразие на определени горски
територии, кметът на Столична община, както и ръководителя на общинско предприятие
„Управление на общински земи и гори“, след разрешение от кмета на Столична община,
може да забрани сечта в застрашените територии за определен период.
(4) В горските територии на Столична община не се допуска извършването на добив на
дървесина през тъмната част на денонощието.
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Чл. 16. (1) Маркирането на насажденията и дървета за сеч се извършва по реда на Наредба №
8 за сечите в горите и Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии чрез
възлагане по Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост
(2) При необходимост извън случаите по ал. 1, маркирането на насаждения и дървета за сеч
може да се извършва и от служители на ОП „ УОЗГ“, вписани в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика”.
Чл. 17. (1) Сечите в горските територии, собственост на Столична община, както и в такива,
предоставени за управление въз основа на договор, се провеждат въз основа на писмено
позволително по образец, издадено от оправомощено от кмета на Столична община или от
ръководителя на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ лице с
висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на
лесовъдска практика.
(2) Позволителното за сеч се издава на лице, вписано в публичния регистър за упражняване
на лесовъдска практика при условията и реда на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сеч в горите.
Лицето, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за
предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина,
както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с Наредба № 1 от
30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии, издадена от министъра на
земеделието и храните и министъра на вътрешните работи (в сила от 07.02.2012г.), до
освидетелстване на сечището.
(3) В срок до 30 дни след приключване на сечта, лицето по ал.1, издало позволителното за
сеч, съставя и подписва протокол за освидетелстване на сечището, по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Протоколът се подписва и от
лицето, на което е издадено позволителното за сеч.
(4) Протокол за освидетелстване на сечището се съставя и в случаите, когато до края на
календарната година сечта в насаждението не е приключила.
Раздел III
Паша в горските територии
Чл. 18. Пашата на селскостопански животни в горските територии на Столична община се
извършва след заплащане на годишна такса за календарната година, определена до края на
месец февруари с решение на Столичния общински съвет.
Чл. 19. (1) Ежегодно до края на месец Февруари кметът на Столична община определя със
заповед горските територии по чл.124 от Закона за горите, в които е забранена пашата на
селскостопански животни. Заповедта се обявява на видно място в сградата на Столична
община, съответния район, кметство или населено място, както и на интернет страницата на
Столична община.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава при съобразяване с ограниченията и забраните, предвидени
в действащите планове за управление на защитени територии и защитени зони на Столична
община.
(3) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в регионалната дирекция по горите и
регионална инспекция по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попадат
горските територии.
Раздел IV
Защита на горските територии от болести, вредители, пожари и повреди
Чл. 21. (1) Защитата на горските територии, собственост на Столична община, обхваща
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мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия,
и се осъществява по ред, определен с Наредба № 12 от 16.12.2011г. за защита на горските
територии от болести, вредители и други повреди (Обн. ДВ. бр.2 от 6 януари 2012г.).
(2) За изпълнение на дейностите по защита общинско предприятие „Управление на
общински земи и гори“ провежда постоянно наблюдение, сигнализация, обследване за
повреди и борба с вредителите и болестите в горите на Столична община.
(3) Столична община може да възлага дейностите по защита в горските територии, нейна
собственост, на държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите или на
лесозащитните станции.
Чл. 22. (1) При изпълнение на дейностите по чл.21, ал.1 Столична община чрез общинско
предприятие „Управление на общински земи и гори“ изпълнява задължителните
предписания на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и
лесозащитните станции.
(2) Ръководителят на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ е
длъжен да следи прогнозите на лесозащитните станции за нападение от болести, насекомни
вредители и други повреди и да изпълнява и прилага върху горските територии на Столична
община определените от органите по ал.1 лесозащитни мероприятия.
Чл. 23. (1) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските
територии на Столична община от пожари, се организира и осъществява от Столична
община за нейна сметка. Условията и редът за реализиране на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари се определят с Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г.
за инвентаризация и планиране в горските територии, издадена от Mинистерството на
земеделието и храните (обн. дв. бр.82 от 23 октомври 2015г.) и Наредба № 8 от 11 май 2012 г.
за условията и реда за защита на горските територии от пожари (в сила от 18.05.2012г.).
(2)
Провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в горските
територии на Столична община, се организира от общинско предприятие „Управление на
общински земи и гори“, съвместно с кметовете на райони и кметства и кметски наместници.
(3) Кметът на Столична община, кметовете на райони и кметства и кметските наместници
организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски
пожари по реда на Закона за защита при бедствия. Редът за действие на доброволните
формирования се определя от Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на
горските територии от пожари и Закона за защита при бедствия.
(4) Ръководителят на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“
изготвя ежегодно план за защита на горските територии на Столична община от пожари по
реда и в сроковете на чл.20 от Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита
на горските територии от пожари.
(5) Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме
действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния
европейски номер 112.
Раздел V
Достъп до горските територии
Чл. 24. (1) Достъпът до горските територии, собственост на Столична община, е свободен, на
собствен риск, като лицата са длъжни да спазват и изпълняват указанията на Столична
община и общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“.
(2) Достъпът по ал.1 се осъществява при спазване на разпоредбите на Закона за горите и
Наредба № 1 от 30 януари 2012г. за контрола и опазването на горските територии (Обн. ДВ.
бр.11 от 7 февруари 2012г).
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Чл. 25. Кметът на Столична община, както и ръководителят на общинско предприятие
„Управление на общински земи и гори“ издават разрешения, с които осигуряват достъп до
горските територии на Столична община, в които се провежда добив на дървесина и за това
обстоятелство е поставена обозначителна табела;
Чл. 26. В имоти, които са част от горските територии на Столична община не може да се
извършва ограждане или други действия, които ограничават свободното придвижване на
хора, диви животни и води, с изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен
или административен акт.
Чл. 27. (1) При подадени заявления, движението на превозни средства и ездата в горските
територии на Столична община, се извършва по трасета, определени със заповед на
директора на регионалната дирекция по горите.
(2) По заявление на кмета на Столична община директорът на регионалната дирекция по
горите определя или изменя съществуващите трасета за движение на превозни средства и
езда.
(3) Издадената въз основа на заявлението по ал.1, заповед от директора на регионалната
дирекция по горите се публикува на интернет страницата на Столична община и на
информационното табло в сградата на Столична община, съответния район и кметство.
(4) Обозначаването, текущата поддръжка и ремонтът на трасетата за движение на превозни
средства и за езда се извършват и са за сметка на заявителя по ал. 1.
(5) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии на Столична община или
граничещи с такива не могат да ограничават достъпа до горските пътища или трасета,
включително чрез ограждане или по друг начин, ограничаващ свободното им ползване.
Чл. 28. (1) Кметът на Столична община, както и на ръководителят на общинско предприятие
„Управление на общински земи и гори“, могат да поискат от директорът на регионалната
дирекция по горите временно, за не повече от 3 месеца, да ограничи или да забрани достъпа
до определена горска територия на Столична община в следните случаи:
1. когато това е необходимо за опазването и защитата на горските територии и/или дивеча;
2. в интерес на здравето и безопасността на гражданите.
(2) Издадената въз основа на искането по ал.1, заповед от директора на регионалната
дирекция по горите се публикува на интернет страницата на Столична община и на
информационното табло в сградата на Столична община, съответния район и кметство.
(3) Въз основа на заповедта по ал.1, кметът на Столична община, съответно ръководителят
на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“, поставя бариери или
обозначителни табели.
(4) Достъпът на собственици на горски територии до имотите ѝм може да бъде ограничен
само в случаите на ал. 1, т. 2.
Чл. 29. Движението по горските пътища на пътни превозни средства се извършва при
условия и по ред, определени с Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на
горските територии.
Чл. 30. (1) Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга, могат
да се движат в горските територии и по горските пътища на Столична община само във
връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности, в
случай че са снабдени с необходимите за това документи, определени в Закона за горите.
(2) Движението на превозните средства по ал. 1, когато не е свързано с изпълнението на
горскостопански, селскостопански или ловностопански дейности, е допустимо, само когато:
1. е дадено разрешение за това от директора на регионалната дирекция по горите или от
оправомощено от него длъжностно лице, или
2. е по пътища и трасета, които са специално обозначени за такива цели.
(3) Кметът на Столична община, кметът на района, кметът на кметство или кметският
наместник по местонахождението на имота, издават разрешения за движение през горските
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пътища на Столична община на собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване
е необходимо преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с
животинска тяга. Разрешенията се издават след постъпило искане от заинтересованите лица,
към което прилагат документи, удостоверяващи правото ѝм на собственост или ползване.
Чл. 31. Движението в горските територии на спортни мотори и четириколесни моторни
превозни средства (ATV) се извършва само по трасета, които са специално обозначени по
ред, определен с Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските
територии.
Чл. 32. Преди излизане от горските пътища и при навлизане на път с асфалтова или друга
трайна настилка, водачите на пътни превозни средства са длъжни да ги почистят с цел да не
разнасят пръст, кал, пясък или други вещества и материали, които могат да застрашат
безопасността на движението по пътя с трайна настилка.
Чл. 33. (1) В горските територии на Столична община не се допуска движение на пътни
превозни средства и ездата по обозначените туристически пътеки, освен когато
туристическата пътека съвпада с горски път или е част от обозначено трасе.
(2) Обозначаването на нови туристически пътеки и трасета в горските територии,
собственост на Столична община, се извършва със съгласие на кмета на Столична община.
Чл. 34. (1) Кметът на Столична община или оправомощено от него лице дава писмено
съгласие за провеждане на организирани обществени или спортни мероприятия в горските
територии на Столична община, както и в територии, които граничат с тях, въз основа на
постъпило писмено заявление, в което се посочват мястото на провеждане и очакваният брой
участници.
(2) Провеждането на мероприятията по ал.1 се допуска след получаване на разрешение от
директора на регионалната дирекция по горите при спазване на условията на чл.150 от
Закона за горите.
Раздел VI
Строителство в горските територии, без промяна на предназначението.
Чл. 35. (1) Строителството в горските територии на Столична община без промяна на
предназначението, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управлението
и стопанисването на горите и се допуска, съгласно предвижданията на Общия
градоустройствен план на Столична община, при спазване на разпоредбите на Закона за
горите и Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна
на предназначението ѝм, издадена от Министъра на земеделието и храните и Министъра на
регионалното развитие (Обн. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г.).
(2) Строителство по ал.1 се допуска само за изграждане на обектите по чл.54, ал.1 от Закона
за горите.
Чл. 36. (1) Не се смята за строителство изграждането на:
1. временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина;
2. техникоукрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите;
3. временни пожаронаблюдателни кули;
4. ловно- и рибностопански съоръжения;
5. архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма;
6. съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности;
7. стационари за мониторинг.
(2) Изграждането на сгради и съоръжения по предходната алинея в горските територии на
Столична община се извършва след издаване на заповед за разрешаване на изграждането от
директора на регионалната дирекция по горите по реда на Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за
строителството в горските територии без промяна на предназначението ѝм.
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(3) За издаването на заповед по ал.2, заинтересованото лице представя на директора на
регионалната дирекция по горите съгласие на Столична община, изразено чрез решение на
Столичния общински съвет, или писмено съгласие от кмета на Столична община, в случай че
е упълномощен от Столичния общински съвет.
(4) Изграждането на временни горски пътища, временни въжени линии и складове за
дървесина по ал.1 може да се извърши, ако те са предвидени в одобрен технологичен план.
Раздел VII
Ползване на дървесина и на недървесни горски продукти
Чл. 37. (1) Ползването на дървесина и на недървесни горски продукти от горските
територии, собственост на Столична община, представлява добивът на дървесина и/или
разпореждането с нея и се извършва по реда на 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 и в изпълнение на действащата
Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община.
(2) Годишното ползване на дървесина и на недървесни горски продукти в горските
територии на Столична община се извършва въз основа на годишен план, изготвен до 31
януари на предходната година от ръководителя на общинско предприятие „Управление на
общински гори и земи“ и съобразен с действащия Горскостопански план на Столична
община.
(3) Годишният план по ал. 2 се утвърждава с решение на Столичния общински съвет по
предложение на кмета на Столична община и се публикува на интернет страницата на
Столична община в срок 15 дни от одобряването му. По същият ред може да се изменя
годишният план.
Чл. 38. (1) Ползването на дървесина се осъществява:
1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина.
(2) Столичният общински съвет приема решение, с което определя начина на ползване на
дървесина, като не допуска ползване на дървесина в едно землище по двата начина на ал.1
едновременно.
(3) Ползването на дървесина от горските територии на Столична община, е възмездно.
(4) При издадени предписания от Регионална дирекция по горите и Лесозащитна станция за
извършване на санитарни или принудителни сечи до 2.0 хектара, се извършват след издаване
на заповед на кмета на Столична община”, т. 4 от Решение № 761 по Протокол №44 на
Столичен общински съвет.
Чл. 39. Добивът на дървесина от горските територии на Столична община се извършва от
търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ал. 1 от Закона за горите.
Чл. 40. (1) Извън случаите по чл.39, добив на дървесина от горските територии на Столична
община може да се извършва и от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за
лична употреба без право на продажба. При добива на тази дървесина се спазват
ограниченията, предвидени в Закона за горите.
(2) Физическите лица по ал. 1 имат право да закупят дървесината от горските територии,
собственост на Столична община, в която е постоянният ѝм адрес по ред, определен в
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.
(3) След предложение на кмета на Столична община, Столичният общински съвет приема
ежегодно решение, с което определя количеството дървесина, което може да се добива от
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лицата по ал. 1.
(4) В съответствие с определеното количество по ал. 3, кметът на Столична община,
кметовете на райони и на кметства и кметските наместници изготвят списъци на
физическите лица, които за собствени нужди имат право да ползват при заплащане на такса
дървесина от горските територии на Столична община в населеното място, където е
постоянният ѝм адрес.
(5) В списъците се вписват трите имена на не повече от един член от домакинство, както и
количеството което има право да закупи и което не може да надвишава 10 пространствени
куб. м за една календарна година
Чл. 41. (1) Лица, които получават месечна социална помощ от дирекция „Социално
подпомагане“ съгласно Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагането му,
могат да ползват дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия,
усвоена от горските територии на Столична община.
(2) Столичният общински съвет определя с решение такса в намален размер за ползване на
дървесината по ал.1 от правоимащите лица.
(3) Ползването на дървесината по ал.1 се извършва по реда и ограниченията на чл.40, ал.4 и
ал.5. Към заявлението правоимащите прилагат копие на заповедта на директора на дирекция
„Социално подпомагане“, издадена на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за социално
подпомагане и чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Заявления за текущата година се приемат и обработват по реда на тяхното постъпване до
изчерпване на количеството дървесина по ал.1.
Чл. 42. (1). Столична община може въз основа на договор да предостави добива на дървесина
в собствените си гори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите или на
лица, регистрирани в публичните регистри по чл. 235 и 241 от Закона за горите. Условията и
редът за добива на дървесина се определят в договора.
(2) Провеждане на процедурата за сключване на договорите се извършва при спазване на
разпоредбите на Закона за горите и по реда на чл. 3, ал. 1, т. 2 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.
Чл. 43. (1) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на Столична
община е добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни
растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи,
листников фураж, животни, които не са дивеч.
(2) Ползване на недървесни горски продукти, когато представлява стопанска дейност, се
извършва само ако това е предвидено в годишния план по чл.37, ал.2.
(3) Ползването на лечебни растения се урежда по реда на Закона за лечебните растения.
Чл. 44. (1) Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти от горски територии –
собственост на Столична община, се извършват след решение на Столичния общински съвет
по някой от следните начини:
1. възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено състояние;
2. чрез предоставяне под наем на определени горски територии;
3. чрез издаване на фактура за платена такса за ползване на недървесни горски продукти.
(2) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на недървесни горски продукти от горските територии
на Столична община се извършва след прието решение на Столичния общински съвет, чрез:
1. проведена тръжна процедура при условията и по реда на търга с тайно наддаване за
продажба на дървесина съгласно 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;
2. договаряне по цени, определени за всяка календарна година с решение на Столичния
общинския съвет.
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(3) За ползването на недървесни горски ресурси по ал. 1, т. 3 се заплаща таксата по решение
на Столичен общински съвет, на служител от Общинско предприятие „Управление на
общински земи и гори“.
Чл. 45. В годишният план по чл.37, ал.2 може да се предвидят ограничения или разрешения
за добив и ползване на определени видове дървесина и недървесни горски продукти в
горските територии на Столична община.
Чл. 46. За ползването на дървесина и на недървесни горски продукти, с изключение на гъби,
горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях, се заплаща такса, определена
от Столичния общински съвет.
Раздел VIII
Възлагане на дейностите в горските територии
Чл. 47. (1) В горските територии на Столична община се възлагат следните дейности:
1. добив на дървесина;
2. добив на недървесни горски продукти;
3. товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти;
4. събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и
храстови видове;
5. производство на посадъчен материал в горските разсадници;
6. почистване на площи за залесяване;
7. подготовка на почвата за залесяване;
8. подпомагане на естественото възобновяване;
9. залесяване и попълване на горски култури;
10. отглеждане на горски култури;
11. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;
12. ограждане на горски култури и възобновителни участъци;
13. поливане и торене на горски култури;
14. кастрене на стоящи дървета;
15. маркиране на насаждения и дървета за сеч;
(2) Дейностите по ал. 1 се възлагат поотделно, като част от дейност или комплекс от
дейности.
(3) Дейностите по ал. 1 се възлагат по обекти.
Чл. 48. Редът, начините и условията за възлагане на дейностите по чл. 47 в горските
територии на Столична община са определени в 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.
Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Форма на управление
Чл. 49. (1) Управлението на горските територии, собственост на Столична община, се
осъществява от общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“, създадено с
Решение № 19 по Протокол №14/08.04.2004г. на Столичен общински съвет.
(2) Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ осъществява
управлението, организацията, опазването, координацията и контрола в горските територии,
собственост на Столична община и в такива, предоставени за управление на Столична
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община по дейности:
1. устройство и отчет;
2. възпроизводство;
3. ползвания;
4. опазване;
(3) Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ не е юридическо лице и
финансирането на дейността му се извършва от бюджета на Столична община. Общинско
предприятие „Управление на общински земи и гори“ е второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити.
(4) Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ се ръководи от лице с
висше лесовъдско образование, вписано в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите
и образователно – квалификационна степен „магистър”.
(5) Ръководителят на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ е пряко
подчинен на кмета на Столична община.
(6) Столичният общински съвет приема правилник за организацията на дейността на
общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“.
Чл. 50. Промяна на определената форма на управление на горските територии, собственост
на Столична община, и на тези, предоставени за управление, се извършва с решение на
Столичния общински съвет.
Раздел II
Планиране на дейностите в общинско предприятие „Управление на общински земи и
гори“
Чл. 51. (1) Ръководителят на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“
ежегодно изготвя до 31 януари на предходната година годишен план за обемите на
предвидените ползвания от горските територии на Столична община, който се утвърждава с
решение на Столичния общински съвет по чл. 37, ал.3.
(2) Годишният план се съобразява с действащия Горскостопански план на Столична община
и се одобрява от кмета на Столична община след приемането му от Столичния общински
съвет.
(3) Утвърденият годишен план се публикува на интернет страницата на Столична община по
реда и сроковете на чл.37, ал.3.
Чл. 52. (1) Ръководителят на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“
осъществява правомощията и изпълнява задълженията, вменени му в Закона за горите и
свързаните с изпълнението му подзаконови нормативни актове, настоящата наредба и
Правилника за организацията на дейността на общинско предприятие „Управление на
общински земи и гори“.
(2) Ръководителят на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“
определя:
1.
размера на планираните залесявания, противоерозионни дейности, отглеждане на
млади насаждения;
2.
защитата от пожари;
3.
планирания обем дървесина и недървесни горски продукти за ползване;
4.
планирания обем на страничните ползвания;
5.
други видове планирани процедури.
Чл. 53. (1) В срок до 31 януари ръководителят на общинско предприятие „Управление на
общински земи и гори“ изготвя отчет за извършените дейности през предходната година.
(2) Отчетът за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“
се представя на кмета на Столична община.
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Раздел III
Опазване и контрол в горските територии
Чл. 54. Опазването на горските територии на Столична община обхваща действията по
предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на Закона за горите,
подзаконовите нормативни актове и настоящата наредба.
(2) Действията по предотвратяване на нарушенията се организират от кмета на Столична
община.
Чл. 55. (1) Кметът на Столична община може са сключва договори за опазване на горските
територии, собственост на Столична община или предоставени ѝ за управление с:
1. Министерство на вътрешните работи;
2. лица, извършващи частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за
частната охранителна дейност и съгласно Закона за горите.
(2) Дейности по опазване на горските територии на Столична община могат да се възлагат и
на изградените звена „Общинска полиция“.
(3) За сключените договори по ал.1 и ал.2 кметът на Столична община уведомява писмено
регионалната дирекция по горите.
Чл. 56. (1) Предотвратяването и установяването на нарушения в горските територии на
Столична община се извършва от служители на общинско предприятие „Управление на
общински земи и гори“, притежаващи лесовъдско образование.
(2) Кметът на Столична община може да назначава лица за предотвратяване и установяване
на нарушения в горските територии и без лесовъдско образование.
Чл. 57. (1) Опазването на горските територии на Столична община се извършва от
служители на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ с лесовъдско
образование.
(2) Лицата по ал.1 имат следните задължения:
1. опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на
съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
3. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;
4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за
неговото ограничаване и потушаване;
5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;
6. опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на
защитените територии и защитените зони;
7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при
установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и
съдействат за тяхното разкриване;
8. дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
9. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на
нарушения в горските територии;
10. задържат вещите - предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили за тяхното
извършване;
11. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на
незаконно строителство в горските територии;
12. спират превозни средства, които превозват дървесни и недървесни горски продукти, за
проверка на техния произход.
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(3) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 се легитимират със служебни карти,
издадени от съответната регионална дирекция по горите по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(4) При изпълнение на служебните си задължения служителите, назначени за опазване на
горските територии на Столична община, носят униформено облекло и отличителни знаци,
които не могат да се преотстъпват.
(5) Служителите на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ могат да
изпълняват задълженията по ал.2, т.1-т.8 и т.12 и извън поверените им за опазване горски
територии на територията на Столична община.
Чл. 58. При осъществяване на служебните си задължения служителите в общинско
предприятие „Управление на общински земи и гори“ взаимодействат със служители на
държавните горски стопанство, Регионална дирекция по горите – София, Столична дирекция
на вътрешните работи – МВР, Столична дирекция пожарна безопасност и защита на
населението и др.
Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 59. (1) За нарушения по тази наредба, които не са предвидени в закон, се налага
административно наказание - глоба до 500 лева.
(2) При повторно нарушение по ал.1 на лицата се налага глоба в двоен размер.
Чл. 60. (1) Актовете за установяване на нарушения се съставят от кмета на Столична
община, кметовете на райони и кметства, кметските наместници, ръководителят и
лесовъдите на общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“.
(2) Лицата по ал. 1 имат право да проверяват всички документи за ползвания от горските
територии на Столична община.
Чл. 61. Въз основа на издадените актове за установяване на административни нарушения,
съставени от лицата по чл.58, ал.1, кметът на Столична община издава наказателни
постановления.
Чл. 62. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Годишен план“ представлява предвидените количества за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти по категории, видове сечи, дървесни видове, забрани и
разрешения за добив на определени дървесни и недървесни горски продукти.
2. „Залесяване“ е сеене на семена или засаждане на фиданки или резници.
3. „Кастрене“ е отсичане на клоните на стоящи дървета до определена височина на стъблото.
4. „Посадъчен материал“ представлява фиданки, произведени от семена, плодове или части
от растения.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. С тази наредба се отменя чл.92 - чл.106 от Раздел II „Управление на горските територии
общинска собственост“, глава пета „Управление и разпореждане с общински гори и
земеделски земи“ на Наредба за общинската собственост на Столична община, приета с
Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.
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§ 3. Столичният общински съвет с решение приема:
1. Тарифа за таксите на корен на облите дървесни материали, дървата за горене и вършината,
добита от горските територии Общинска собственост;
2. Тарифата за таксите на недървесни горски продукти, добити от горските територии
общинска собственост;
3. Тарифа за таксите за административно-технически услуги.
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