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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

 

                                                          ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Мария Белчева – Кмет на Община Куклен 

 

 

Относно: Приемане на Наредба № 22 за управление на горските територии на община 

Куклен (приета с Решение № 222, взето на редовно заседание с Протокол № 27 от 

28.09.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 256, взето на редовно заседание с 

Протокол № 30 от 30.11.2012 г.; изменена и допълнена с решение № 747, взето на 

редовно заседание с протокол № 63 от 27.02.2015 г.; изменена и допълнена с решение 

№ 785, взето на редовно заседание с протокол № 64 от 27.03.2015г.; изм. с реш. № 294, 

взето с протокол № 21 от 28.10.2016 г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   

 Целта на проекта Наредба № 22 за управление на горските територии на община 

Куклен (приета с Решение № 222, взето на редовно заседание с Протокол № 27 от 

28.09.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 256, взето на редовно заседание с 

Протокол № 30 от 30.11.2012 г.; изменена и допълнена с решение № 747, взето на 

редовно заседание с протокол № 63 от 27.02.2015 г.; изменена и допълнена с решение 

№ 785, взето на редовно заседание с протокол № 64 от 27.03.2015г.; изм. с реш. № 294, 

взето с протокол № 21 от 28.10.2016 г.) е необходимостта от уеднаквяване с 

действащото законодателство, актуализиране на разпоредбите на нормативния акт 

спрямо измененията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, както и промяната на пазарните цени за 

маркиране и ползване на дървесина и необходимостта от изменение на наредбата с 

оглед тази промяна. 

 

 МОТИВИ за конкретната необходимост от приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 22 за управление на горските територии на община Куклен: 

 

І. Причини, които налагат приемането на наредбата 

В резултат на извършен преглед и анализ на действащата нормативна уредба се 

стигна до извод, че се налага да се приеме Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 22 за управление на горските територии на община Куклен, касаещи 

изменеиня на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти отбелязани в ДВ бр. 96 

2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., както и изменения от ДВ бр. 55 от 7.07.2017 г., в 

сила от 7.07.2017 г.  

При изработване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 22 за управление на горските територии на община Куклен са спазени принципите 

на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

Принцип на необходимост:  

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за 

управление на горските територии на община Куклен, е необходимост, свързана със 

http://www.kuklen.org/


законосъобразно управление на гори общинска собственост, както и развитие на 

благосъстоянието на община Куклен, като се урежда материя, която следва да намери 

пряко приложение в работата на общината, като се създаде възможност за постъпване 

на съобразени с пазара приходи, като не се нарушава конкурентоспособността на 

общината при предоставяне ползването на дървесина 

Принцип на обоснованост:  

        Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за управление 

на горските територии на община Куклен, която наредба представлява нормативен акт 

на местно ниво, се обосновава с реалните изменения на нормативен акт на национално 

ниво, както и с реално проучване на цени за маркиране и ползване на дървесина в 

другите общини и териториалните поделения към държавните предприятия. 

Принцип на предвидимост и откритост:  

         При изготвяне на проекта на наредбата са направени предвиждания какви 

приходи за общината биха постъпили при сега действащите разпоредби, най-вече що се 

отнася до заложените минимални цени за продажба на дървесина, които са определени 

като начална цена при провеждане на процедура, и какви приходи биха постъпили при 

прилагане на действащи пазарни цени.  

 При изготвяне на проекта на наредбата са направени предвиждания какви 

разходи биха били направени при прилагане на заложените в досега действащата 

наредба максимални цени за маркиране на дървесина, отнесено към цените за възлагане 

изпълнението на тази дейност на пазара. 

 В проекта на наредбата се предвижда определяне от Общински съвет на цени за 

възлагане на дейности в гори – общинска собственост, в частност маркиране и добив на 

дървесина, както и минимални цени за продажба на дървесина, като приложенията на 

наредбата съдържащи такива се отменят. Това се налага от динамиката на пазарните 

цени и невъзможността за преодоляване на тази динамика с чести изменения на цените 

на наредбата, което само по себе си е тромава процедура.  

 Проектът на наредбата с мотивите и частичната оценка на въздействието ще 

бъдат публикувани на официалния сайт на община Куклен, както и на Портала за 

обществени консултации за становище и предложения от заинтересованите лица, които 

могат да направят на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството 

на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43. 

Принципът на съгласуваност:  

        Проектът на наредбата е изготвен, като са взети предвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската 

администрация и всички заинтересовани страни. 

 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност 

   В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от различни 

сектори на общинската администрация, като бяха взети предвид техните експертни 

мнения и становища, относно предложените изменения и допълнения. 

 

II. Цел на наредбата 

    Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото 

законодателство и постигане на възможност за отговаряне на динамичността на пазара, 

както и преодоляване опасността от прекомерно разходване на бюджетни средства 

и/или лишаване от постъпления, поради несъобразяване с измененията диктувани от 

пазара за продажба на дървесина и за възлагане на други дейности обхванати от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 

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

недървесни горски продукти. 

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 

    За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба няма 

да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 
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IV. Очаквани резултати 

    Очаквани резултати са законосъобразно изменение на нормативен акт от по-

ниско ниво – наредба на общински съвет спрямо по-висок по степен нормативен акт. 

Отмяната на Приложение № 1 към наредбата, в което са заложени максимални цени за 

маркиране на дървесина, както и минимални цени за продажба на дървесина от склад и 

на корен, ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при определяне на цените, като 

това ще става с решение на общински съвет и по този начин ще може да се отговори по 

адекватно на динамичността на пазара, като ще препятства немотивирано разходване 

на бюджетни средства, както и лишаване от следващи се на общината постъпления. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

    Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за 

управление на горските територии на община Куклен е в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

     

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена частична оценка на 

въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. Проектът на подзаконовия 

нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Куклен на 

26.03.2018 г. до 25.04.2018 г. включително. 

 

 ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ:  

 Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс и 

чл. 181, ал. 6 от Закона за горите; 

 

 ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: 

  Актуализиране и съобразяване с нормативен акт от по-висока степен, както и 

отмяна на заложени цени за възлагане на дейности в горски територии общинска 

собственост и продажба на дървесина, което ще създаде възможност за гъвкавост при 

определяне на тези цени, съобразно пазарните. 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

   

 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за управление 

на горските територии на община Куклен, както следва: 

 

§ 1. Чл. 22, ал. 1 се изменя и придобива следния вид: 

(1) Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се 

извършва въз основа на годишен план, изготвен от Дейност „Други дейности по селско 

и горско стопанство, лов и риболов” към общината. Годишният план се одобрява от  

Общинския съвет след предложение на кмета на общината. 

 

§ 2. Чл. 22, ал. 4 се изменя и придобива следния вид:  

(4) Годишният план по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Община 

Куклен в срок 15 дни от одобряването му. 

 

§ 3. Към чл. 22 се създава нова алинея 6, както следва: 

(6) Когато се налага промяна на годишния план по ал. 1, промяната се одобрява 

с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

 

§ 4. Предишна ал. 6 към чл. 22 става алинея 7, както следва: 

(7) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии  общинска 

собственост се провеждат в съответствие с график, утвърден от Кмета на Общината.  



 

§ 5. Към чл. 22 се създава нова алинея 8, както следва: 

(8) Начинът и конкретните количества за продажба на дървесината от горските 

територии – общинска собственост, се определят с решение на общинския съвет. 

 

§ 6. Към чл. 22 се създава нова алинея 9, както следва: 

(9) Максималните цени за възлагане изпълнение на дейности в горски територии 

– общинска собственост и минималните цени за продажба на дървесина от горски 

територии – общинска собственост по реда на Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, се определят 

с решение на общинския съвет. 

 

 § 7. Създават се Заключителни разпоредби и § 1 към тях с текст, който гласи: 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за управление на горските 

територии на община Куклен е приета с Решение № …………. от Протокол № 

………… от …………….  година на Общински съвет Куклен и влиза в сила от влизане 

в сила на  решението за приемането ѝ от Общински съвет Куклен. 

 

 § 8. Създава се § 2 към Заключителни разпоредби, който гласи: Отменя се 

Приложение № 1 към Наредба № 22 за управление на горските територии на община 

Куклен. 

  
 ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 22 за управление на 

горските територии на община Куклен влиза в сила от деня на влизането в сила на 

решението за приемането ѝ от Общински съвет Куклен. 

 

 ІІІ. Възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

 

Приложения: 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за 

управление на горските територии на община Куклен; 

2. Частична оценка на въздействието.  

 

 

С уважение, 

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА            /п/                

Кмет на Община Куклен 

 
Съгласували:                       /п/ 

Тунджай Наимов 

Заместник-кмет на Община Куклен 

 

Мариана Ганева                  /п/ 

Секретар на Община Куклен 

 

Изготвили:                           

Недялка Георгиева              /п/ 

Гл. юрисконсулт 

 

Цаньо Лазаров 

Ръководител звено „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”  /п/ 


