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ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ  
__________________________________________________________________________________________________________________________  
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 

е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 
 
 
 
 На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 

от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото 

публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя 

възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения 

проект, в срок до 17.00 часа на 01.06.2020 г. в деловодството на общинската 

администрация. 

 

МОТИВИ 

 

за приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на 

община Годеч.  

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината 

www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по изготвения проект на Наредба за реда за 

управление на горските територии, собственост на община Годеч.  

 

1.Причини, които налагат изменението. 

Към настоящия момент управлението на горските територии на община Годеч, не 

бе уредено в подзаконов нормативен акт. 

Съгласно разпоредбите на чл.181, ал.6 от Закона за горите е необходимо чрез 

наредба да се регламентира реда и условията за придобиване, управление и 

разпореждане с горските територии - общинска собственост. Поради специфичния 

характер на горските територии, представляващи основно национално и общинско 

богатство, се налага да бъде отделено специално внимание при уредбата на условията и 

реда за стопанисването, управлението и разпореждането с тях.  

Специалната уредба на местно ниво на горски територии е продиктувана и от 

множеството действащи към настоящия момент нормативни актове, регламентиращи 
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въпросната материя, които препращат към необходимостта от приемане на наредба на 

местно ниво.  

 

2. Целите, които се поставят:  

Да се постигне по–пълно нормативно уреждане на местно ниво на горските 

територии собственост на община Годеч в съответствие с действащото законодателство 

на Република България; да бъде осигурено и гарантирано опазването и защитата на 

горските територии. 

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на 

Наредбата:  не са необходими допълнителни финансови средства.   

 

4. Очаквани резултати от прилагането: Очакваните резултати от приемането и 

прилагането на Наредбата са свързани с опазването и защита на горските територии, 

както и от постъпване на приходи в общината от този вид собственост и задоволяване 

потребностите на жителите на общината от строителна дървесина и дърва за огрев.  

 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

 Предлаганият проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч е подзаконов 

нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е 

предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

Дата на публикуване: 30.04.2020 г. 

 


