
 
 
 

ДОКЛАД  
От инж. Петър Минков – Зам. кмет на Община „Марица" 

 
Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за реда за управление на горските територии - общинска собственост 
на Община „Марица”, (Приета с решение № 139, взето с протокол № 6 от 
28.05.2013 г. на общински съвет „Марица”), изменена с Решение № 81/01.04.2014 г. 
на ОбС „Марица”; изм. и доп. с Решение № 166/17.06.2014 г. на ОбС „Марица”; 
изм. и доп. с Решение № 253/25.06.2019 г. на ОбС „Марица”. 

Приемането  на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
управление на горските територии - общинска собственост на Община „Марица” 
се налага във връзка с последните изменения в Закона за горите, Обн., ДВ, бр. 19 
от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., посл изм. бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 
1.01.2019 г., бр. 17 от 26.02.2019 г. и 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, приета с 
ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., 
изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., изм., 
бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила 
от 29.03.2019 г. 

Относно горното, следва да се измени правната норма на приетата Наредба за 
реда за управление на горските територии - общинска собственост на Община 
„Марица”, тъй като е налице: 

1. Промяна на реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии; 

2. Промяна на реда за провеждане на процедурите по наредбата. 
Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.76, ал.3 от 
Административнопроцесуалния кодекс, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат обществени   отношения   от   местно   
значение.    
 
 
 
С уважение, 
инж. Петър Минков  
Зам. кмет на Община „Марица" 
 


