
ПРОЕКТ! 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 
 

 § 1. В   заглавието на РАЗДЕЛ ІV от ГЛАВА ТРЕТА „УПРАВЛЕНИЕ НА 
ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, след „УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД” се добавя „И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ» 

 § 2. Създава се нов член 29»а» със следното съдържание:  

«(1) Управлението на горските територии - общинска собственост, се 
осъществява от Държавно горско стопанство – Шумен, въз  основа на договор.  

(2) Поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, могат да 
бъдат предоставени за временно ползване под наем или под аренда по реда на Раздел III 
„Управление на поземлени имоти в горски територии” от Закона за горите.” 
  
 §4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2013г. 

 
МОТИВИ 

към проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 
 
Горските територии собственост на Община Шумен са в размер на 9845.55 дка. 
В Държавен вестник брой 19 от 8.03.2011 г. е обнародван новия Закон за 

горите, който е в сила от 9.04.2011 г. Последните изменения на закона са обнародвани в 
бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.   

В Глава единадесета от закона „УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - 
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНИ», чл.181  регламентира, че управлението на горските 
територии - общинска собственост, може да се осъществява от държавните горски 
стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор или от общинска 
горска структура, организирана като:  структурно звено в администрацията на 
общината;  търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на 
капитала; или общинско предприятие по смисъла на ЗОС. За ръководител на 
общинската горска структура се назначава лице, което отговаря на изискванията за 
директор на държавно горско стопанство и е вписано в публичния регистър за 
упражняване на лесовъдска практика. 

Съгласно чл. 51 от ЗГ, предоставянето под наем или под аренда на поземлени 
имоти в горски територии - общинска собственост, се извършва по ред, определен с 
наредба на общински съвет. Изборът на формата и реда на управление на горските 
територии - общинска собственост се определя с решение на общинския съвет. 

Към настоящия момент не е целесъобразно за Община Шумен да управлява 
горските си територии чрез общинска горска структура, тъй като за това ще е 
необходим много по-голям финансов ресурс, отколкото ако предостави управлението 
чрез договор на държавното горско стопанство.  
 


