
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МЪГЛИЖ 
 
 
 
 

 

НАРЕДБА 
 

ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА 

МЪГЛИЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

НАРЕДБА 
 

ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА 
ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 
 
 
 

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1. Тази наредба се приема на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите, чл. 21, 
ал. 2 от ЗМСМА. 

Чл.2. Общинските горски територии са основно национално и общинско богатство, 
което се ползва от особената закрила на държавата, общината и местната общност. 

Чл.З. Организацията по управлението на горски територии се осъществява от 
Кмета на общината. 

Чл.4. Гори и горски територии са площите от землището на общината, отговарящи 
на условията на чл. 2 от Закона за горите. 

Чл.5. Горските територии на общината изпълняват следните основни функции: 
1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха; 
2.поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми; 
3.осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни 

ползи за обществото; 
4.защита на природното и културното наследство; 
5.производство на дървесни и недървесни горски продукти; 
6.регулиране на климата и усвояване на въглерода. 

 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
СОБСТВЕНОСТ 

 
Чл.6. 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.7.(1). Горите и земите от общинските горски територии са публична и частна 
общинска собственост. 

(2) Публична общинска собственост са горските територии: 
1.предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във 

връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, 
образователни и хуманитарни дейности; 

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 природна забележителност, природен парк, защитена местност. 
4.включени в териториите за културно-историческа защита по Закона за културното 

наследство. 
(3) Частна общинска собственост са всички останали горски територии на 

общината. 
Чл.8. Разпореждането с горски територии - собственост на общината се извършва в 

съответствие с разпоредбите на Глава трета Раздел 2 от Закона за горите и на Глава 
четвърта от Закона за общинската собственост. 
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РАЗДЕЛ   ВТОРИ 

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И  НА  НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ 
 

Чл.9. (1). Ползвания от горските територии на общината са ползването на 
дървесина и ползването на недървесни горски продукти. 

(2). Ползванията от горските територии на общината са възмездни, с изключение на 
случаите, когато ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или 
части от тях от горските територии не представлява стопанска дейност. 

Чл.10. Ползването на дървесина от горските територии на общината, което 
представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в 
съответствие на разпоредбите от Глава пета, раздел 1 от Закона за горите, при условия и 
по ред, определени с Наредбата 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.11.(1). Общината може да предоставя до една трета от годишното си ползване за 
добив или за преработка на търговци, които са със седалище и адрес на управление на 
територията на Община Мъглиж и осъществяват дейността си на същата територия, и 
притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим 
орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/ или преработка на дървесина. 

(2). Документът за съответствие по ал. 1, следва да удостоверява, че търговецът 
прилага някоя от следните системи за: 

1.устойчиво управление на гори, или 
2.контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или 
3.качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги. 
Чл.12. Ползването на недървесни 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 
2 на Закона за горите, при условия и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 
 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
ПАША В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 
Чл.13. Пашата на селскостопански животни в горските територии на общината, се 

извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, раздел 3 на Закона за горите, след 
заплащане на цена за календарната година, определена с решение на общинския съвет. 

 
 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ НА ОБЩИНАТА 

 
Чл.14. 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. 
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РАЗДЕЛ ПЕТИ 
ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 
Чл.15. Достъпът до горите на общината се осъществява при условията и по ред, 

определени в Глава седма от Закона за горите. 
 
 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА, БЕЗ ПРОМЯНА 

НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО 
 

Чл.16. Строителство в горските територии, общинска собственост, без промяна на 
предназначението, се извършва при условията и по ред, определени в Глава осма от Закона 
за горите. 

 
РАЗДЕЛ СЕДМИ 

ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА 
 

Чл.17.(1). Опазването на горските територии обхваща действията по 
предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите. 

(2). Кмета на общината назначава лица за предотвратяване и установяване на 
нарушения в горските територии, попадащи в землището на общината. 

(3). Правата и задълженията на лицата по ал. 2 са в съответствие с Раздел 1 на 
Глава тринадесета от Закона за горите. 
  
 

ГЛАВА ВТОРА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА 

 
Чл.18. Управлението на общинските горски територии се осъществява от 

Общинско дружество „Мъглиж 2004” ЕООД, в което общината е едноличен собственик на 
капитала. 

Чл.19. Изборът или промяната на формата на управление  се определя с решение на 
Общинския съвет. 
 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗА ТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.20. Санкциите за неизпълнението на настоящата наредба се определят и налагат 

съгласно Закона за горите, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове 
свързани с прилагането й. 

Чл.21. Актовете за установяване на нарушенията на разпоредбите по тази наредба 
се съставят от упълномощени от кмета длъжностни лица, съобразно тяхната 
компетентност. 

Чл.22. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината. 
Чл.23. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и 

изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§1. За неуредените в наредбата случаи се прилагат разпоредбите на Закона за горите, 
Закона за общинската собственост, както и на други законови и подзаконови нормативни 
актове, свързани с прилагането й. 
§2. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 181, ал.6 от Закона за горите и влиза в сила в 30-дневен срок от приемането й. 
§3. Наредбата влиза в сила от 01.11.2014 г. 
§4. Наредбата е приета с решение № 680 от  25.09.2014 г. 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  /Катя Филипова/ 
 
 


