ПРОЕКТ НА
Н А Р Е Д Б А №20
за управление на горските територии – собственост на Община Харманли
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази наредба се уреждат формата на управление на горските територии –
собственост на Община Харманли, условията и редът за осъществяване на дейностите в тях,
както и общинските политики в горския сектор.
Чл.2. Целите на наредбата са:
1.опазване и увеличаване площта на общинските гори, както и поддържане и
подобряване на тяхното състоянието;
2.повишаване ефективността на ползванията на дървесина, добита от горските
територии на Община Харманли;
3.прилагане на фундаменталния принцип за “устойчиво развитие на горите”,
определен в Резолюция 1999/С 56/01 на Съвета от 15 декември 1998г. чрез изпълнение на
проект за устойчиво управление на природните ресурси в региона, финансиран със
средства от ЕС и РБ;
4.осигуряване дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и
местообитания в защитените горски територии на Община Харманли, включени в
общоевропейска мрежа - Натура 2000;
5.осигуряване баланс между икономическите, екологичните и социалните измерения в
управлението на общинските гори.
Глава втора
Дейности и общински политики за развитие на горския сектор
Чл.3. При съставянето на горските планове на Община Харманли се осигурява
съответствие с Националната стратегия за развитие на горския сектор, областния план за
развитие на горските територии, Стратегията за управление на общинската собственост в
Община Харманли и Общинския план за развитие.
Чл.4.(1) Общинските учебни заведения-самостоятелни юридически лица, прилагащи
системата на делегираните бюджети към Община Харманли, могат да предоставят за
управление възстановената им собственост върху горски територии на общинската горска
структура – ОП “Горска компания”, гр.Харманли.
(2) Възлагане управлението на частната собственост по ал.1 се извършва въз основа на
договор между кмета на Община Харманли и директора на общинското училище.
(3) В 14-дневен срок от сключването на договора за възлагане директорът на
общинското учебно заведение уведомява писмено Регионална дирекция по горите Кърджали за датата на неговото сключване.
Чл.5. За нуждите на горското си стопанство и с цел увеличаване лесистостта на
землището, общината може да закупува горски територии - собственост на физически лица,
на юридически лица и на държавата.
Чл.6. Увеличаване на горски територии- общинска собственост се осъществява и чрез
промяната на предназначението на слабо продуктивни общински земеделски територии или
нарушени територии по смисъла на Закона за устройство на територията, в горски
територии.
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Чл.7, (1) За постигане целите, свързани с увеличаване площта на общинските гори и
осигуряване дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания
в защитената зона “Сакар”, включена в общоевропейската екологична мрежа - Натура 2000
(с код – BG0002021), общинската горска структура поддържа разсадник и волиер в
с.Славяново, Община Харманли.
(2) В защитената зона по ал.1 с обхват – землищата на с.Дрипчево и част от
землищата на с. Изворово и с. Черепово, одобрен с Решение № 802 от 04.12.2007г. на МС
/обн. ДВ, бр.107/2007г./ се прилага забранителен режим за извършване на голи сечи.
Чл.8.(1) С оглед повишаване ефикастността на ползванията на дървесина и
подобряване енергийната ефективност в общинските структури се предвижда възлагане на
нови функции на ОП “Горска компания”, гр.Харманли – производство на пилети –
биопродукти от суха и паднала дървесина.
(2)Правно-икономическия анализ за новото производство по ал.1 се възлага на
директора на общинската горска структура.
Чл.9 За целите на пазарно ориентиране на цените на продуктите от горските
територии – собственост на Община Харманли и прилагането на добри практики в горския
сектор, общината поддържа информационен обмен с други общини и със съответните
браншови организации в РБ.
Глава трета
Общинска собственост върху горски територии
Раздел І
Право на собственост
Чл. 10. Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху
които е възстановено на общината, както и тези, придобити от нея чрез правна сделка или по
други придобивни способи и не представляват държавна или частна собственост.
Чл.11 (1) Горите и земите от общинските горски територии са публична и частна
общинска собственост.
(2) Обхватът на горските територии-публична общинска собственост е регламентиран
с разпоредбата на чл.28, ал.2 от Закона за горите /ДВ, бр.19/2011г./
(3). Частна общинска собственост са всички останали горски територии на общината.
Раздел ІІ
Придобиване и разпореждане с горските територии
Чл.12 (1) Придобиването и разпореждането с горски територии се извършва в
съответствие Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - собственост на
Община Харманли, под общото ръководство и контрол на Общинския съвет.
(2) При осъществяване на сделките по ал.1 задължително се извършва оценка от
лицензиран оценител.
(3) Със свое решение Общинския съвет дава съгласие за придобиване на горски
територии и упълномощава кмета на общината да извърши договарянето, като последващо
представи пред колективния орган за местно самоуправление предложение за договорната
цена, за утвърждаване.
(4) С оглед ускоряване процедурата по придобиване на горски територии, Общински
съвет може едновременно да даде съгласие за покупката и да утвърди договорната цена.
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(5) Продажбата на горски територии – частна собственост се извършва след решение
на Общински съвет от кмета на общината чрез провеждане на публичен търг, или публично
оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост /ДВ, бр.44/96/.
(6).Продажбата на горски територии – частна общинска собственост се извършва без
публичен търг, или публично оповестен конкурс при хипотезите:
1.на съсобственост, когато другите съсобственици са приели предложението за
продажба по реда Закона за собствеността;
2.на покупко-продажба между общината и държавата, или между общината и други
общини.
(7) Общински съвет взема решение за замяна на горски територии – общинска
собственост, като взема предвид нормативно предвидените ограничения и забрани по чл.35,
ал.3-5 от Закона за горите.
Чл.13.В изпълнение на Решенията на Общински съвет относно придобиването и
разпореждането с имоти в горските територии – собственост на Община Харманли кметът на
общината сключва договори в писмена форма, които задължително се вписват в Службата по
вписвания.
Чл.14.Промените в собствеността върху горските територии се отразяват в
общинските регистри и актове за общинска собственост.
Раздел ІІІ
Управление на поземлените имоти в горските територии
Чл.15 (1) Поземлени имоти в горски територии собственост на общината могат да бъдат
предоставени за временно ползване под наем или аренда при условие, че не се променят
функциите на територията, не се възпрепятстват осъществявянето на други дейности и не се
увреждат почвите.Същите не могат да се пренаемат или преарендуват, както и да се ползват
съвместно по договор с трети лица.
(2)Поземлените имоти в горски територии, предоставени под наем или аренда по
този раздел се ползват само за дейностите, за които са предоставени при спазване
разпоредбите на чл.43, чл.45, чл.46, чл.47 ал.1, ал.2, ал.6, ал.7, ал.8 и ал.9, чл48 и чл.50 от
Закона за горите;
(3)Редът за предоставянето под наем или под аренда на поземлени имоти в общински
горски територии се извършва като арендаторът или наемателят прави писмено искане до
кмета на общината по приложения образец;
(4) Общински съвет приема базисни цени за отдаване под наем на поземлени имоти в
общински горски територии.
Чл.16 (1) Предоставянето под наем или под аренда на поземлени имоти в горски
територии – общинска собственост се извършва по реда на Наредба № 2 за управление,
придобиване и разпореждане с общинско имущество.
(2) Началната тръжна цена не може да бъде под размера на базисната цена по чл. 15,
ал.4.
(3) При сключването на договор за аренда на поземлен имот в горска територия –
общинска собственост, както и в случаите на неговото прекратяване, общината писмено
уведомява регионалната дирекция по горите.
(4) При сключване на договор за наем на поземлен имот в горска територия общинска собственост, за срок, по-дълъг от три години, както и в случаите на неговото
прекратяване, наемодателят писмено уведомява съответната регионална дирекция по горите.
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Раздел ІV
Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски
територии - собственост на общината
Чл. 17 (1) Учредяването на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски
територии собственост на общината се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл.54,
чл.55, чл.56, чл.57, чл.58, чл.60, чл.61, чл.62, чл.63, чл.64, чл.68, чл.69, чл.70, чл.71 и чл.72 от
Раздел ІV на Глава трета от Закона за горите, като за целта се подава заявление Приложение
№4 по приложения образец.
Чл.18.(1) За учредяване вещно право на ползване върху поземлени имоти в общинските
горски територии за разполагане на пчелин се договаря сума за заплащане не по-ниска от
изготвената оценка от правоспособен независим оценител, регистриран по Закона за
независимите оценители .
(2) При изготвяне на оценката за учредяване на вещно право на ползване се включва
и стойността на дървесината .
(3) Изисквания за разполагане на пчелин в горските територии – собственост на
Община Харманли:
1.пчелинът трябва да бъде разположен на разстояние не по-малко от сто метра от
иглолистни култури;
2. да бъде ограден с лека ажурна ограда, съгласно чл.48, ал.8 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/.
3.между пчелина и иглолистната култура да бъде поддържана минерализована
ивица с ширина минимум три метра.
(4) На територията на пчелина могат да се поставят лека преместваема постройка за
съхранение на пчелен инвентар и отдих.
(5) При хипотезата на ал.3, т.2 и ал.4 заявителят подава искания за издаване на
разрешителни за ограда по чл.48, ал.8 от ЗУТ и/или временна стопанска постройка по
чл.147, ал.1 от същия закон (по обр. в Информационния център към Община Харманли).
(6) Към заявлението по чл.17, ал.1 се прилагат доказателства, че заявителят е вписан
в регистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството и е собственик на постоянен пчелин с над 10
пчелни семейства.
Чл.19 При учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в
общинските горски територии задължително се извършва оценка от лицензиран оценител.
Раздел V
Промяна на предназначението
Чл.20. (1) Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско
ползване или слабо продуктивни земи се извършва след решение на Общинския съвет.
(2) Въз основа на Решението по ал. 1 кметът на общината подава Заявление за
промяна на предназначението на земеделските територии до Регионалната дирекция по
горите.
(3) Към заявлението по ал.1 се прилагат документите, посочени в чл. 81, ал.3 от
Закона за горите.
(4) Заповедта на министъра на земеделието и храните за промяна на
предназначението, издадена в резултат на преписките по реда на чл.81 и чл. 82 от Закона за
горите е основание за отразяване на промяната в общинските регистри и актове за общинска
собственост.
Чл.21. (1) Допуска се промяна на предназначението на горски територии –
собственост на общината при условията на Закона за горите за:
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1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп
гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове,
депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни
станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически
съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;
2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и
железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;
3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи
урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на
общините или за части от тях, в които се намират имотите;
4. създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са
държавна собственост, за които има влязъл в сила общ устройствен план;
5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност, с
отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има
решение на Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по
смисъла на Закона за устройство на територията;.
(2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски
територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато
промяната на предназначението е свързана с:
1 отбраната или сигурността на страната;
2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски
съвет;
3. изпълнение на инвестиционни проекти за нужди на общината, одобрени с решение
на общинския съвет;
Чл.22.При промяна на предназначението на горските територии се извършва оценка
от лицензиран оценител.
Глава четвърта
Стопанисване на общинските горски територии
Чл.23. Стопанисването на горските територии на общината се осъществява в
съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по
залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.
Чл.24. Дейностите по залесяване на горски територии, определянето на източниците
от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни
материали, тяхното окачествяване, търговия, внос и износ, защитата на горските територии
срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения се организират при
условия и по ред, определени с Наредби на Министерския съвет по чл.95, ал.2 от Закона за
горите.
Чл.25. Сечите в горите на общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и
подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските
планове и програми, при условия и по ред, определени в Наредбата на МЗХ по чл.101, ал.3 от
Закона за горите.
Глава пета
Ползване на дървесина и на не дървесни продукти.
Чл.26 (1) Добивът и/или разпореждането с дървесина и не дървесни горски продукти
от горските територии на общината са ползвания.
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(2) Ползванията по ал.1 са възмездни. Продажбата на дървесината и не дървесни
продукти от горските територии – собственост на общината се извършва по ценоразпис,
приет с решение на Общинския съвет.
Чл.27. Ползването на дървесина от горските територии на общината се осъществява
по реда на Глава пета, Раздел І от Закона за горите и Наредбата по чл. 95, ал.1 към същия
закон.
Чл.28.(1) Общината може да сключва с търговци договори за срок до 15 години за:
1. добив на дървесина;
2. продажба на дървесина.
(2) Търговците по ал.1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2.от
Закона за горите.
(3) Ежегодното количество - предмет на договорите по ал.1 е в размер до една трета от
годишното ползване на дървесина от горите на общината.
(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по
ал. 1-3 се определят с Наредбата по чл. 95, ал.1. от Закона за горите.
Чл.29. Ползването на не дървесни горски продукти от горските територии на
общината, което представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби,
лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина,
коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и
разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел ІІ
на Закона за горите, при условия и по ред, определени с наредбата по чл.95, ал.1 от Закона.
Чл.30 .(1) На основание чл.193, ал.3 от Закона за горите, срещу заплащане на
разходите за дърводобив служителите на ОП ”Горска компания”, гр. Харманли ползват
ежегодно до 10 пр.м.3 дърва за огрев.
(2)Цената по ал.1 е в размер на цената за добива на дървесината (с включен в нея
ДДС), определен с действащия договор за възлагане дърводобива в съответния отдел и/или
подотдел на горите – собственост на Община Харманли.
Чл.31. Пашата на селскостопански животни в горските територии на общината, се
извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел ІІІ на Закона за горите, след
заплащане на цена за календарната година, определена с решение на общинския съвет.
Глава шеста
Защита на горските територии
Чл.32.(1) Защитата на горските територии на общината, която обхваща мерките за
превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия, се
осъществява по реда на Глава шеста от Закона за горите.
(2)ОП ”Горска компания”, гр. Харманли се поддържа книга- регистър на постъпилите
сигнални листове за болестите и вредителите в общинските гори.
Глава седма
Достъп до горите на общината
Чл.33. Достъпът до горите на общината се осъществява при условията и по ред,
определени в Глава седма от Закона за горите.
1. Заинтересованите лица подават заявление (по образец) до кмета на общината.
2.Разрешителните за достъп се разписват от кмета на общината или от упълномощено
от него лице.
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3.ОП ”Горска компания“ поддържа регистър на издадените разрешителни за достъп
до горски територии собственост на Община Харманли, като копие от издаденото
разрешително се съхранява до една година след неговото издаване.
Глава осма
Строителство в горските територии на общината, без промяна на предназначението
Чл.34. Строителство в горските територии на общината, без промяна на
предназначението, се извършва при условията и по ред, определени в Глава осма от Закона
за горите.
Глава девета
Опазване на горските територии на общината
Чл.35. (1) Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване
и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.
(2) В съответствие с разпоредбата на чл.188, ал.1 от Закона за горите, общината
организира опазването на горските си територии, като включва в щатното разписание на
общинското лесничейство длъжности за тази цел.
(3) Правата и задълженията на лицата по ал. 2 са в съответствие с Раздел І на Глава
тринадесета от Закона за горите.
(4) ОП”Горска компания“, гр.Харманли поддържа регистър на констатираните
нарушения, актовете и наказателни постановления.
Глава десета
Управление на горските територии – общинска собственост
Чл.36. (1) Управлението на горските територии – собственост на Община Харманли
се осъществява от :
1.общинска горска структура, създадена по реда на чл.52 от Закона за общинската
собственост с наименование - Общинско предприятие “Горска компания”, гр.
Харманли, наричано по-нататък ОП “Горска компания”;
2. физическо лице – лицензиран лесовъд, въз основа на одобрен от Общински съвет
договор за възлагане на дейности в горските територии на общината, свързани с:
а) издаване позволителни за сеч;
б) освиделстване на сечища;
в) проверка на документите за сеч, паша, лов и други ползвания от общинските горски
територии;
г) контрол относно спазване правилата на сечта, ползванията в общинските гори,
опазването на съоръженията, гранични и други знаци.
(2) ОП”Горска компания” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
Община Харманли на самостоятелна бюджетна сметка, одобрена от кмета на общината, след
решение на Общински съвет.
Чл.37. ОП “Горска компания” осъществява дейността си въз основа на приет от
Общински съвет правилник, в който се определят предметът на дейност, структурата,
управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение
на предоставеното му общинско имущество
Чл. 38 (1) Приходите по План-сметката на ОП ”Горска компания” се формират от:
1. постъпления от наеми, аренда, разпоредителни сделки и учредени ограничени
вещни права върху поземлени имоти в общинските горски територии;
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2. постъпления от продажби по ценоразпис на дървесина и ползвания на не дървесни
горски продукти от общинските горски територии.
3.средства от продажбата на горски семена, плодове и посадъчен материал, каталози и
други продукти, стоково-материални ценности, закупени, добити или произведени със
общински средства .
4. суми от предоставени административни услуги на физически и юридически лица:
а) за издаване и съгласуване на разрешителни, позволителни, удостоверения, проекти,
планове, програми и заверки на извлечения от тях, сертификати, за съгласуване на
строителство в горските територии на общината и други писмени документи, предвидени в
Закона за горите;
б) за маркиране, проектиране, консултиране, експертизи, измервания, оценяване,
таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планова и отчетна документация;
5. суми, дължими по договори за предоставяне право на ползвания от горските
територии на общината, както и невъзстановими депозити;
6. средства от други собственици на горски територии, предоставени на общината за
тяхното опазване;
7. глоби и имуществени санкции по Наказателни постановления за извършени
административни нарушения в горските територии на общината .
8. суми от продажби на вещи, отнети в полза на общината, послужили за извършване
на нарушенията по т.7 или тяхната равностойност, ако липсват или са отчуждени, след
приспадане на разходите по отнемането, съхранението и продажбата им;
9. обезщетения от обществени екосистемни ползи;
10. дарения, завещания, спонсорство и други;
11.приходи от европейски и други международни програми;
12.субсидии от фонд “Земеделие”;
13. присъдени суми по дела, свързани с горските територии но общината;
14. неустойки по договори за дейности в горските територии на общината;
15. получени средства за обезщетения по застраховки;
16. други приходи, определени със закон и с други нормативни актове;
17. суми от финансови начети;
18. остатъци от предходната година.
19 приходи от транспортна дейност;
20.приходи от селскостопанска дейност/лозя и др./;
21.приходи от волиера;
22.приходи от разсадника;
23.приходи от частни ниви за отсичане на единични дървета за отопление;
24.приходи от селскостопански услуги, като оране, дискуване и култивиране;
25.постъпления от GPS- УСЛУГА;
26.товарене и разтоварване на дърва;
27.рязане, цепене и доставка на дърва за огрев;
(3) Постъпленията по ал.1 се привеждат от страна на ОП “Горска компания” в приход
на общинския бюджет по ред, определен с Правилника по чл.37;
(4/)Разходната част на План-сметката включва:
1. издръжка на ОП ”Горска компания”;
2. подпомагане на естественото възобновяване на горите;
3. събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на горски семена и
плодове;
4. производство или закупуване и доставка на посадъчен материал;
5. подготовка на почвата за залесяване;
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6. залесяване;
7. отглеждане на подраста и на новосъздадените култури;
8. попълване на горски култури;
9. инвентаризация на горските разсадници и култури;
10. направа и поддържане на огради на горски култури и възобновителни участъци;
11. изграждане на дребни технико-укрепителни съоръжения за борба с ерозията;
12. провеждане на сечи в горите-без материален добив;
13. почистване на сечища и други площи за залесяване;
14. защита на горите на общината;
15.наблюдения и измервания на вредни емисии и замърсявания, както и провеждането
на метеорологични и хидрологични наблюдения;
16. опазване на горските територии на общината
17. строителство, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни
активи-собственост на общината, предназначени за стопанисване на горските територии на
общината;
18. строителство, поддръжка и ремонт на:
а) горски пътища;
б) складове, горски бараки, навеси, заслони, опорни и пунктове за опазване на горите;
в) сгради и съоръжения в горски разсадници;
г) пожаронаблюдателни кули и други противопожарни съоръжения;
19. мероприятия, свързани със стопанисването на горите в защитените територии;
20. изграждане и организиране на горски разсадници, опитни полета,
сортоизпитателни участъци, семепроизводствени градини и плантации и маточни колекции;
21. изработване на стопански планове и програми по Раздел ІІ, на Глава втора от
Закона за горите;
22. научно обслужване и внедрителска дейност;
23. международна дейност, по въпроси на горските територии;
24. членски внос за участие на общината в различни организации и сдружения,
свързани с горите;
25. печатни и друг вид издания, свързани с горите;
26. пропаганда и реклама, работа с обществеността;
27. чествания на Седмицата на гората;
28.обучения, квалификация и преквалификация, специализации и стипендии ,
свързани с управлението на горските територии на общината;
29. съдебни и други такси по дела, касаещи горите;
30. провеждане на процедури за възлагане на дейности в горските територии на
общината;
31.по отнемане, съхраняване и продажба на отнети в полза на общината, вещи,
свързани с опазването на горските територии;
32. застраховки и обезщетения;
33. безопасност и охрана на труда;
34. разходи по дейността във “Волиера и разсадника”;
35. разходи по дейността от стопанисването на лозята;
36. по създаване на нови дейности към ОП”Горска компания”
37. по транспортна дейност;
38. услуги по селскостопанска дейност/оране, дискуване, култивиране, риголване и
направа на нови горски пътища/;
39. по рязане, цепене и доставка на дърва за огрев;
40. по обслужване на населението от издаване на документи за ползване на дърва за
огрев от собствени имоти/ниви/;
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41.разпределяне на обезщетения за екосистемни ползи на собственици на гори,
държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства по реда на чл. 249, ал. 6 от
Закона за горите.
/5/ Разходите по ал. 4 са за сметка на общинския бюджет и се извършват по ред,
определен с Правилника по чл.37.
Чл. 39 /1/ ОП ”Горска компания” се ръководи от директор.
/2/ Директорът по ал.1 се назначава от кмета на общината по ред, определен в
Правилника за дейността на ОП “Горска компания “, гр. Харманли.
/3 Правата и задълженията на директора по ал.1 се определят с Правилника по чл.37.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба отменя Глава осма (от чл. 93 до чл. 102) по Наредба №2 за
управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет
Харманли с Решение №175 по Протокол № 11/23.07.2008г.
§ 2. В срок от 3 месеца от влизане в сила на наредбата, директорът на ОП “Горска
компания”, гр. Харманли, съгласувано с началник отдел “Правно-нормативни дейности” в
Общинска администрация Харманли съставя проект на договор по чл.4, ал.2 и го изпраща до
директорите на общински учебни заведения – собственици на горски територии, за сведение
и отношение.
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от кмета на общината
или оправомощени от него длъжностни лица.
§ 4. Наредбата се приема на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА ,във връзка с чл. 51 и
чл.181, ал. 6 от Закона за горите.
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Приложение № 1 към чл. 33, т.1
Вх.№ …………….
……………2012г.
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
З

А

Я

В

Л

Е Н И

Е

От ………………………………………………………………………………..
/Собствено ,бащино и фамилно име; фирма/
ЕГН / ЕИК…………………………….,постоянен адрес: обл………………
Гр……………………………….. ,ул.кв…………………………………….№……..
Вх. ………… ет. …………,ап. ………. ,тел………………………………………….
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Желая да ми бъде издадено Разрешително за достъп до горски територии
собственост на Община Харманли съгласно чл.148 от ЗГ.Разрешителното да бъде :
СРОЧНО със срок за достъп от …………………..201… год. до …………..………2012 год.;
БЕЗСРОЧНО !
По приложение № 1 /към чл.23,ал.2,т.1 от Наредба№ 1от30/01.2012г За контрол и опазването
на горските територии. …………………………..броя
По приложение№ 2 /към чл.23,ал.2,т.2 от Наредба №1от30/01.2012г За контрол и опазването
на горските територии. …………………………..броя
Прилагам следните документи – копия :
1.Документ за собственост на превозно средство/ под наем – договор,трудов договор/
…………………………………………………………………брой.
2.Лична карта …………………………………………………………...брой
3.Регистрация на юридическо лице……………………………………брой
4.Други ………………………………………………………………….броя

Дата ………………

Подпис :………………………..
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Данните, които ни представяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на
специална защита, която Ви гарантираме.

Приложение № 2 към чл.15, ал.3 Вх. № .......
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ИСКАНЕ
от
...................................................................................................................................................
..........
име презиме фамилия ЕГН
...................................................................................................................................................
..............
фирма
гр./с./...................................................., ул.............................................................................
№...........
л.к. № ..................................................., изд. на ......................................... от
.....................................
№
...................................................................................................................................................
.........
/съдебно реш. за фирмите/
Господин Кмет,
Искам да ми бъде отдадена земя от ОбГФ под наем в размер на .............. дка, с кадастрален №
…………….. в отдел ………….., подотдел…………в
землището на гр. /с./ ...................................................., общ. Харманли, обл.
Хасково.Намерението ми е да ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
С уважение: ..........................
/подпис/
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Приложение 3 към чл.15, ал.4
ТАРИФА
За определяне на размера на базисните цени при отдаване под наем на земи , ливади и
трайни горскоплодни насаждения в общинския горски фонд за време на ползване от една
година.
Бонитет

І бонитет
ІІ бонитет
ІІІ бонитет
ІV бонитет
V бонитет
VІ бонитет

За ливади за
сенодобив
лева / дка
10
9
8
7
6
5

За трайни
насаждения
/горскоплодни/
лева / дка
26
24
22
20
18
16

Приложение 4 към чл.17, ал.1
Вх.№ ……….
….…….201….год.
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……………………………………………………………………………………..
/ за физическо лице –собствено,бащино и фамилно име /
ЕГН…………………………., постоянен адрес- Обл…………………………….
Общ……………………………….. Гр./с./ …………………………………………
Ул./кв/…………………………………….. №………..,вх…….. ,ет…………
За фирми ЕИК ………………………………..
Уважаеми господин кмет,
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Желая да ми бъде учредено право на .............................................................................. върху
поземлен имот в горска територия, собственост на Община Харманли, съгласно раздел ІV на
Глава трета от Наредба 20 на Обс . гр.Харманли
Прилагам следните документи-копия:
1………………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………….. ………….
3…………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………….

Дата ……………….

Подпис …………………

Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на
специална защита, която Ви гарантираме.

