
Проект 

 

 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА 

ГЪРМЕН 

 

§1. В чл. 35 се правят следните изменения: 

В ал.1, т. 1 се отменя; 

В ал.1, т. 3, подточка е) след думите „контролни горски пунктове“ се поставя  

запетая и се добавя „които не включват помещения за постоянно или временно 

обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари“; 

В ал.1, т. 4 се отменя; 

В ал.1, т. 5 се отменя; 

 

§2.В чл.94 се правят следните изменения: 

В ал.1  думите „ или оправомощени от него длъжностни лица“ се заличава. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс и във 

връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, община Гърмен  

 

УВЕДОМЯВА: 

 

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

управление на горските територии – собственост на община Гърмен  

 

Предложения и становище могат да бъдат депозирани до 28.05.2019 година 

(включително) в Информационния център на община Гърмен 

 

МОТИВИ 

 

1. Причини, които налагат приемането на нова Наредба за управление на 

горските територии – собственост на община Гърмен.  

Действащата в момента Наредба за управление на горските територии – 

собственост на община Гърмен е приета с Решение № 560/Протокол  № 40 от 

16.10.2018 г. на Общински съвет  село Гърмен.  

Необходимостта от изменение и допълнение е обусловена от промените на 

нормативната уредба от по-висока степен. 

Изменение на действащата наредба се налага още и поради взети предвид 

съображения, изложени в протест на Окръжна прокуратура срещу определени 
разпоредби от Наредба за управление на горските територии – собственост на 

община Гърмен, въз основа, на който е образувано административно дело № 

434/2019 г. в Административен съд Благоевград. 



В депозираният от Окръжна прокуратура протест се прави подробен анализ 

на основанията, водещи до противоречене  на чл.35 от съответната наредба с 

нормативен акт от по-висока степен а именно Закона за горите. 

След приемане на Наредбата от общински съвет село Гърмен има направени 

промени в Закона за горите (ДВ бр. 83/2018 година), които довеждат до 

противоречие на Наредбата със Закона за горите.  
 

Въз основа на всичко горе изложено определеният в чл.26, ал.4 -30 дневен 

срок за публикуване на настоящото уведомление се явява прекалено дълъг и налага 

определянето на по-краткия 14-дневен срок. 

 

2. Цели, които се поставят: Постигане на пълно съответствие на Наредба за 

управление на горските територии – собственост на община Гърмен със Закона за 

горите, Закона за административните нарушения и наказания и др. нормативни 

актове от по-висока степен. 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: Проектът на предлаганото изменение не изисква нови финансови или други 
средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако 
има такива: Постигане на поставените цели в т. 2. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът е 

изготвен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление; със Закона 

за горите, Закона за административните нарушения и наказания и др. нормативни 

актове от по-висока степен. 

 


