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МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ГОРСКИ 

ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

            1.Причини, които налагат приемането на изменението на настоящата наредба. 

Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – 

общинска собственост е приета с Решение № 145 от Протокол № 11/26.04.2012 година на 

Общински съвет Горна Оряховица, като не е променяна в продължение на 10 години. През 

този период има три съществени изменения през 2016г., 2017 и 2019 г. в 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 

от МС. Предлаганите промени целят съдържанието на настоящата наредба да се съобрази с 

действащата правна рамка. 

Основно измененията касаят уточняване на процедурите, начина и реда на сключване 

на договори с предмет дървесина от горските територии на общината. Конкретизира се кой е 

възложител при разпореждането с горските територии – общинска собственост на Община 

Горна Оряховица. Детайлно се разписват начините за продажба на дървесина, които са 

изрично посочени в Наредбата на МС и се конкретизира процедурата за провеждането на  търг 

с явно наддаване; търг с тайно наддаване; електронен търг с наддаване;  електронен таен търг 

с еднократно ценово предложение; конкурс; електронен конкурс за продажба; по ценоразпис. 

Въвеждат се и нови термини, чиито легални определения са дадени в Наредбата, приета 

от МС.  

           2.Целите, които се поставят. 

Привеждане на разпоредбите в съответствие с нормативната уредба от по-

висока степен. 

           3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба. 

Не са необходими допълнителни финансов и други средства за прилагане на 

изменените разпоредби от нормативния акт. 

            4.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът за изменение на наредбата е съобразен с приложимите към 

българското законодателство регламенти на Европейския парламент. 

Във връзка с чл. 26, ал.З от Закона за нормативните актове, отразяващ 

задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел 

информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища 

по настоящия Проект на изменение на Наредбата. Предложения могат да бъдат 

депозирани в деловодството на Община Горна Оряховица, пл. „Георги 

Измирлиев“ №5 или на e-mail: obshtina@g-oryahovica.bg 
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