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ДОКЛАД

от Десислава Билева – заместник кмет на Столична община

Относно: Дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии,
общинска собственост през 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 68, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Столичния
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична
община и във връзка с осъществяване на задълженията на Столична община по управлението,
стопанисването, възпроизводството и ползването на горските територии, собственост на
общината, представям на вниманието Ви за разглеждане на заседание на Столичния общински
съвет, доклад за приемане на годишен план за дейностите в горските територии, общинска
собственост, през 2023 г., представени с Приложения № 1, № 2 и № 3, за възлагане на
дейностите по залесяване и за ползване на дървесина от горските територии, собственост на
Столична община за 2023 г.
Дейностите в горските територии, общинска собственост, се извършват съгласно
проектираните мероприятия в Горскостопанския план на Столична община, за горите
разположени в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и ТП
„Държавно ловно стопанство Витиня“.
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Въз основа на предвидените мероприятия, посочени в приложенията към настоящия
доклад, се изготвя окончателен годишен план за 2023 г., по отдели и подотдели, който се
утвърждава от кмета на СО, след постановено решение на СОС, съгласно изискванията 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”. Същият се публикува на интернет страницата на общината в срок до 15 дни от
одобряването му.
При стопанисване на горските територии, общинска собственост, се прилага основния
лесовъдски принцип - постоянство и равномерност в ползването на дървесина. Ползването се
извършва съгласно чл. 7, ал. 1 от „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“ и се извършва въз основа на годишен план, който
съгласно ал. 4 от същия член, се одобрява от кмета на общината след решение на общинския
съвет. Ползването на дървесината е възмездно и се осъществява при условията на чл. 111, чл.
112 и чл. 113 от Закона за горите (ЗГ).
В плана се предвижда:
- Извършване на дейности по залесяване /лесокултурни мероприятия/ по Приложение № 1.
Създаване и отглеждане на нови (едногодишни) култури на обща площ от 115,5 дка.
Отглеждане и попълване на двегодишни култури на обща площ от 50,1 дка.
Отглеждане и попълване на тригодишни култури на обща площ от 85 дка.
- Прогнозни количества дървесина за ползване от местно население по реда на чл. 112, ал. 1, т.
2 от ЗГ - „Добив и продажба на добита дървесина”, съгласно Приложение № 2, включваща
дърва за огрев за закупуване от физически лица, по списъци изготвени от кметовете на
населените места в съответствие с определения обем от общинските гори по цени, определени
съответно в Приложение 8д и Приложение 8г-ІІ от Наредбата за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община на територията на:
Район „ Овча Купел“- в землище на гр. София, кв. Горна Баня;
Район „Панчарево” - в землищата на с. Долни Пасарел, с. Бистрица, с. Железница;
Район „Кремиковци” – в землищата на кв. Сеславци, гр. Бухово и с. Желява;
Район „Нови Искър” – в землището на с. Подгумер;
- Прогнозни количества за възлагане ползването на стояща дървесина на корен по реда на чл.
112, ал. 1, т. 1 от ЗГ - „Продажба на стояща дървесина на корен” по Приложение № 3,
включваща и строителна дървесина намираща се на територията на:
Район „Кремиковци” – в землище на с. Желява и гр. Бухово;
Район „Нови Искър” – в землището на с. Подгумер;
Район „ Овча Купел“- в землище на гр. София - кв. Горна Баня
Район „Панчарево” – в землищата на с. Бистрица, с. Долни Пасарел, с. Железница;
Предлаганите прогнозни количества са съобразени с възможностите на общинските
горски територии по землища, отдели и подотдели, съгласно Горскостопански план на
горските територии собственост на Столична община.
Процедурите за продажба на дървесина от горските територии общинска собственост, се
организират съгласно чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
Електронен документ, подписан с ел. подпис. Документът съдържа интегрирани файлови приложения във
формат .doc и .pdf. Документа се насочва/изпраща на адресата чрез АИССО/АИССОС.

собственост, както и дейностите по осигуряване на дървесина за огрев на местното население
по предварително изготвени списъци от кметовете на населени места и се извършват от
Столична община чрез Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“.
Организацията по подготовката и провеждането на процедури за възлагане на дейности
по залесяване, маркиране и продажба на стояща дървесина на корен в горските територии,
общинска собственост се провежда в съответствие с чл. 10 и чл. 15 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 и чл. 30 и следващи
от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси в Столична община
(Приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006)
Предвид гореизложеното, предлагам Столичният общински съвет да приеме решение,
съгласно приложения проект.
Приложения:
Prilovenie 1.PDF

Prilovenie 2.PDF

Prilovenie 3.PDF

Proekt za reshenie
SOS - gors. dejn. 2023.doc
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 5, ал. 3, чл. 7, ал. 4, чл. 12, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от 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

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:

1. Приема план за 2023 г. за дейности в горските територии, собственост на Столична
община, за горите разположени в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство
София” и в териториалния обхват на ТП „Държавно ловно стопанство Витиня” по
Приложения № 1, № 2 и № 3.
2. Възлага на кмета на Столична община да одобри приетия по т. 1 план за 2023 г. и да
организира публикуването му на електронната страница на Столична община.
3. Дава съгласие да се възложат дейностите по залесяване, в горските територии,
собственост на Столична община, съгласно Приложение № 1.
4. Дава съгласие, директорът на ОП ”Управление на общински земи и гори”, да
възложи, дейностите по маркиране на насажденията посочени в Приложение № 2 и в
Приложение № 3.
5. Дава съгласие да се възложат дейностите по ползването на дървесина, чрез добив и
продажба на добита дървесина, на директора на ОП ”Управление на общински земи и гори”,
който да осигури по райони от горските територии общинска собственост, дървесина за огрев,

по предварително изготвени списъци от кметовете на населените места, по Приложение № 2,
съобразено с изискванията на Наредба № 6 от 07.10.2019 година за изискванията и контрола
върху дървесината, която се използва за битово отопление.
6. Дава съгласие да се възложат дейностите по ползването на дървесина, чрез продажба
на стояща дървесина на корен от горските територии общинска собственост по Приложение
№ 3. Не се разрешава ползването на дървесина в едно насаждение едновременно по двата
начина.
7. Началните цени при провеждане на процедури за продажба на дървесина да се
определят въз основа на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги, предоставяни от Столична община.

Настоящето решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 20__ г., Протокол № ______ от _______ 20__ г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
[име, фамилия]
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