МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и на основание чл.181,
ал.6 от Закона за горите, чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация е разработен настоящият проект на Наредба
за управление на горски територии - собственост на Община Кюстендил.
Настоящият проект на наредба цели осъвременяване на нормативната уредба в
областта на управление на горските територии – собственост на Община Кюстендил
съобразно приетите изменения в нормативните актове от по-висока степен, законовата
делегация на чл.181, ал.6 от Закона за горите, чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8 от Закон
за местното самоуправление и местната администрация.
Съгласно разпоредбата на чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република България
общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява
местното самоуправление. Като част от единната държавна власт местното
самоуправление осъществява държавно-властнически правомощия в рамките на
съответната територия и определения кръг обществени отношения от местно значение.
Такова е съдържанието на понятието „местно самоуправление“, дадено и от
Европейската харта за местното самоуправление, приета от Съвета на Европа,
ратифицирана със закон, Държавен вестник, бр. 28 от 28.03.1995 г., обнародвана в
Държавен вестник, бр. 46 от 06.06.2000 г. Съгласно чл. 3, т. 1 на Хартата за местното
самоуправление е правото и реалната възможност за местните общности да регулират и
да управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното
население, съществена част от обществените дела. Именно правото и реалната
възможност на населението да решава самостоятелно въпросите от местно значение,
свързани пряко с неговите потребности и предоставени в неговата компетентност от
законодателя, е смисъла на местното самоуправление. Съгласно чл. 17, ал.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация местното самоуправление се
изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да
решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил
в тяхна компетентност в сферата на общинското имущество, общинските предприятия,
общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и
развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието;
здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните
услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните
ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни
паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма и защитата при бедствия.
Сега действащата Наредба за управление на общинските горски територии в
Община Кюстендил е приета с Решение № 75/30.08.2012 година на Общински съвет –
Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 1197/09.10.2015 година на Общински съвет –
Кюстендил.
За този период са настъпили значителни изменения в общественоикономическите условия и множество изменения в нормативната уредба на национално
ниво, въведени и с оглед прилагане на нормите на Европейската общност, които налагат
приемането на нова Наредба за управление на горските територии – собственост на
Община Кюстендил.

Законът за горите е приет през 2011година и e многократно изменян и допълван до
настоящия момент, посл. изм. в ДВ, бр.17/2019 година, както и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му, приложими по отношение на горските територии – общинска
собственост - 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, Наредба №8 за сечите в горите, Наредба №1/30.01.2012
година за контрола и опазването на горските територии и др.
Съгласно чл.15 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.8 от същия закон
и чл.76, ал.от АПК, разпоредбите на наредбата следва да съответстват на нормативните
актове от по-висока степен.
Нормите на предложения проект на наредба са прецизирани в съответствие с
посочената нормативна уредба от по-висока степен и настъпилите изменения в
обществено-икономическите условия. При изработване на проекта е акцентирано е върху
устойчивото и природосъобразно управление на общинските горски територии,
естественото възобновяване и залесяване с дървесни и храстовидни видове, редът,
условията и начините за възлагане изпълнението на дейности и условията за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти в горските територии – общинска
собственост. Регламентирани са правилата за достъпа до горските територии – общинска
собственост и защитата на горските територии, обхващаща мерки за превенция и борба с
болести, вредители, пожари и други въздействия, защитата и опазването им.
Проектът предвижда отмяна на Наредба за управление на общинските горски
територии в Община Кюстендил, Област Кюстендил приета с Решение № 75/30.08.2012
година на Общински съвет – Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 1197/09.10.2015 година
на Общински съвет – Кюстендил и влизане в сила на новата наредба от 01.05.2019 година.
Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства.
Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови средства в
бюджета на Община Кюстендил.
Очаква се проекта на Наредба за управление на горски територии - собственост на
Община Кюстендил да осигури устойчиво управление на общинските горски територии,
поддържане и подобряване състоянието им, опазването и увеличаване на производството
на дървесина и недървесни горски продукти.
Проектът на Наредба за управление на горски територии - собственост на Община
Кюстендил е изготвен в съответствие с европейското законодателство - Европейската
харта за местно самоуправление.

