
 

Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на 
качеството и информационната сигурност по стандартите  ISO 9001 и  ISO 27001 

 

Смолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.sm.government.bg 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ АП-03-14-8 

Смолян, 07.01.2022 г. 

 
 

 

 В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-2637/31.12.2021 г. e 

постъпило Решениe № 398 прието от Общински съвет – Доспат на заседание, 

проведено на 17.12.2021 г. по Протокол № 32. 

 След  като извърших проверка и преценка на същото относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

 С  Решение № 398/17.12.2021 г. съветът, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2, ал. 3, чл. 7, ал. 4 от Наредба 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, чл. 

115, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите, в т. 1 е одобрил Годишния план за ползване на 

дървесина в горските територии – Общинска собственост на територията на Община 

Доспат за 2022 г., като утвърждава насъждения за лесосечен фонд 2022 г. следните 

отдели/подотдели: 96 „г“, 96 „з“, 96 „н“, 96 „ж“, 99 „г“, 118 „б“, 143 „ж“ с адрес 

Землища с. Барутин и 175 „п“ с адрес Землище гр. Доспат, всичко 53,8 ха – 3743,00 куб. 

метра дървесина, подробно описани в Годишния план за ползване на дървесина. В т. 2  

е одобрил включването на допълнителни количества дървесина от провеждане на 

принудителни и санитарни сечи, при евентуални повреди от биотични и абиотични 

фактори. В т. 3 е възложил на Директора на ОП „ОБЧ - Доспат“, да извърши всички 

необходими действия, произтичащи от решението, както и да задоволи нуждите от 

дърва за огрев за нуждите на общинска администрация, ОП „ОБЧ - Доспат“, 

кметствата, детските градини и други общински учреждения, а при остатъчни 

количества училища и местно население, както и местни юридически лица, като 

използва дървесината както следва: 

      3.1. Дървесина Ⅴ клас 

  3.2. Технологична дървесина Ⅴ клас 

  3.3. ⅤI клас – ритловици 

  3.4. Технологична дървесина ⅤI клас 

  3.5. Дърва 

 В т. 4 е приел ползването на дървесината от горските територии – общинска 

собственост да се осъществява съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТ, като до 1/3 

(една трета) да се предлага за продажба на местните фирми – съгласно чл. 115, ал. 1, т. 

1 и т. 2 от Закона за горите. 

 В т. 4.1 е определил сечта на дървесината да се осъществява чрез търг с тайно 

наддаване, а в т. 4.2 продажбата на дървесина в ОГТ, собственост на Община Доспат, 

да бъде реализирана чрез стокова борса. 
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 В т. 5 е определил процедурите за ползване на дървесина да се извършват 

съгласно ЗГ, ППЗГ и НУРВИДГТ, а в т. 6 е възложил контрол по настоящото решение 

на Директора на ОП „ОБЧ - Доспат“. 

 Решение № 398/17.12.2021 г. на Общински съвет – Доспат е 

незаконосъобразно, предвид следните съображения: 

С  Решение № 398/17.12.2021 г. съветът на основание чл. 7, ал. 4 от Наредба 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, е одобрил Годишния план за ползване на дървесина в горските територии – 

общинска собственост на територията на Община Доспат за 2022 г. 

Съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба 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, цитирана като едно от правните 

основания за приемане на решението, годишният план по ал. 1 се одобрява с 

решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината и се 

публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 дни от 

одобряването му. 

С цитираната норма законодателя конкретно е определил, органа който прави 

предложението към общинския съвет за приемането на годишния план за ползването на 

дървесина в горските територии – общинска собственост, а именно кмета на 

общината.  

Видно от приложената към преписката по приемане на решението Докладна 

записка с вх. № ОбС-01-816/10.12.2021 г., съдържаща предложение към Общински 

съвет Доспат за приемането на годишния план за ползването на дървесина в горските 

територии – собственост на Община Доспат за 2022 г., същата е изготвена и внесена от 

И.Д. Директор на ОП „ОБЧ - Доспат“. 

В конкретния случай предложението за одобрение на годишния план от съвета 

не е направено от кмета на общината, каквото е изискването на закона, а от Директора 

на ОП „ОБЧ - Доспат“. 

От всичко гореизложено следва, че Общински съвет – Доспат, с цитираното 

решение, е приел годишния план за ползването на дървесина в горските територии – 

собственост на Община Доспат за 2022 г. по предложение на Директора на ОП „ОБЧ - 

Доспат“, с което е нарушена императивната разпоредба на чл. 7, ал. 4 от НУРВИДГТ. 

Предвид изложеното Решение № 398/17.12.2021 г. е постановено в нарушение на 

материалния закон – чл. 7, ал. 4  от НУРВИДГТ. 

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решение № 

№ 398/17.12.2021 г. може да бъде отстранена чрез неговата отмяна от общинския съвет.   

Поради това и на основание чл. 32, ал. 2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл. 

31, ал. 1, т. 5 от ЗАдм. и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 Връщам Решение № 398/17.12.2021 г. на Общински съвет – Доспат, като 

незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването му.  

 Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Доспат за 

изпълнение, а на Кмета на Община Доспат за сведение. 
 

 

 

ЕМИЛ ХУМЧЕВ/П/ 
Областен управител  


