
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 №535 

 
Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 24.04.2014 год. с Протокол № 33 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за състоянието на горските територии в 

Общинската  гора, за 2013 година.  

 

 

Общински съвет – Брацигово, на основание Предложение на Васил Михайлов 

Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, становищата на комисиите и станалите разисквания  

 

 

 

РЕШИ : 

 

 

Приема информацията за състоянието на горските територии в Общинската  гора, за 

2013 година, съгласно Приложение І.  

 

 

 

 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали: Гласували: „За” „Против” „Въздържали 

се” 

17 17 17 17 0 0 

 

 

 

  

 

 

                                                                      Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

 

 

 

 

 

 
                              Приложение І към Решение№535/24.04.2014 год. 



 
О  Т  Ч  Е  Т 

 

За   състоянието   на  горските  територии  в Общинска гора 

Брацигово 

 
Гората е основният  елемент в природата на  България.Неоценима е ролята и 

значението и за живота на планетата.Ще припомним ,че  60% от кислорода на земята се 

произвежда  от горската  растителност.Около  90 %от водитев България извират  в 

горските територии.Истина е ,че най голямо е благотворното  влияние на растенията 

върху  жизнените функции на  човека  в горските екосистеми с висока 

биопродуктивност. 

      Глобалният  характер на насоките  за  устойчиво развитие на природата и 

обществото намират своето място  в стопанисването на Общинските горски територии  

през 2013 год. 

      Ползването в Общинските горски територии на площ от 3043,397 декара е насочено 

към задоволяване нуждите на Общината ,съчетано едновременно с подобряване на 

общото състояние и устойчивостта на насажденията.В едно с това се  запазва  

производителността  им, съчетано  с осигуряване   на своевременно , подходящо 

възобновяване на насажденията  чрез извеждане на възобновителни сечи.Вниманието 

на ръководството на Общината е било насочено към устойчиво стопанисване на 

общинските горски територии ,което да доведе до подобряване качествената  и 

селекционна структора и оптимизиране на дървесния състав.Изведените 

възобновителни сечи са предвидени в Лесоустройствения проект от 2007 

год.Предвиденото за ползване количество дървесина по Лусоустройствения проект  не 

се превишава. 

       За отчетния период е проведена процедура за  ползване на дървесина   по цени, 

определени от Общинския съвет в Брацигово.Проведен е  търг с явно надаване за едно 

насаждение от общинските горски територии,отд.167 „г” с общо количество дървесина-

896 куб.м.лежаща маса.Ползване на дървесина през 2013 год. е  извършено и в отд.167 

„в”.Правото на ползване на дървесина в това насаждение е спечелено на търг с явно 

наддаване в края на 2012 год.,а сечта започна през 2014 год.  с обща кубатура-1363 

куб.м.лежаща маса.Приходите от продажба на дървесина от Общинските горски 

територии за 2013 год. са 103 х.лв. 

      Контролът по изпълнението на договорите се осъществява от Гл.счетоводител и 

специалистът по горите в Общината. 

      През отчетния период вниманието на ръководството на Общината е било насочено 

към стриктно спазване на разпоредбите, залегнали в Наредба № 8 от 5 август 2011 год. 

за сечите в горите  и на разпоредбите, залегнали в Наредба № 1 от 30 януари 2012 год. 

за контрола и опазването на горските територии.Поддържано е постоянна връзка с  

фирма „Вачков и син „ЕООД  за изпълнение на клаузите , залегнали в сключения 

договор за управление на общинските горски територии.Фирмата работи добре . Следи 

и контролира отблизо производствения процес , осъществяван от фирмите.Подготвя 

навреме необходимите документи по управление  на общинските горски 

територии.Поддържа връзка с РДГ –Пазарджик,изпълнява дадените от тях указания и 

им изпраща навреме исканите  отчети и  информация.На постоянен контрол е и 

работата на назначения горски  надзирател.Същият за  периода ,за който бе назначен, 

охранява и изисква спазване правилата за сеч и другите ползвания от гората,издава 



необходимите документи,удостоверяващи произхода на дървесината. Маркира 

дървесината преди транспортирането с кнтролна горска марка. 

       През отчетния период  са извършени няколко проверки  от  Регионалната дирекция 

по  горите гр.Пазарджик. 

Бе извършена и цялостна комплексна проверка по стопанисване и ползване на 

Общинските   горски територии. 

Нарушения не бяха констотерани , с изключение на извършената проверка  в 

края на 2013 год. По време на проверката от РДГ Пазарджик, в едно  с горския 

надзирател Костадин Манолчев  бе констатирано ,че и двете фирми работят в 

насажденията два дни след срока за сеч , посочен в позволителното за сеч. В 

отд.167„в”бе констатирано  сеч от Кооперация „Сила” на едно немаркирано дърво. 

 След проверката бяха направени констативни протоколи от страна на  РДГ 

Пазарджик,които все още не са представени на Община Брацигово. 

       Управлението на Общинските горски територии обхваща  и защитата на горите и 

земите от пожари,посегателства, нападения     от насекоми  и болести. През 2013 год.бе 

изготвен годишен план за защита на горските територии от пожари.Същият бе 

съгласуван с РС ПБЗН гр.Пещера и утвърден от РДГ гр.Пазарджик.През 2013 

год.нямаме пожари, запалвания в Общинската гора.Не беше констатирано през 

годината  заболяване на гората. Във фитосанитарно отношение ката цяло общото 

здравословно състояние на общинската гора е добро.Няма мащабни каламитети от 

вредители и болести. 

        Въведен е строг ред за достъп до Общинските горски територии.На всички 

превозни средства влизащи в гората се издава разрешително за достъп като за целта   се 

води специален регистър.През време на пожароопасния сезон се попълват 

противопожарни декларации от гражданите,  влизащи в гората. 

       Управлението на общинските горски тертории, 

организацията,координацията,контрола на дейностите,както и възпроизводството им и 

ефективното  използване на дървесината ще бъде и занапред отговорна  задача на 

общинското ръководство. 

 


