
  
 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. СМОЛЯН 
 

 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 
 

от  Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян 
 

  Относно:  Даване на съгласие за извършване на изграждане на временен 
горски път в имот № 53792.3.142 – общинска частна собственост, вид територия - 
горска, НТП – иглолистна гора, с площ – 610336 кв. м., местност „Могилата – 
Шенев чучур“, землище на с. Орешец, общ. Смолян, на основание чл. 12, ал. 2, т. 5 
от Наредба №5 от 31.07.2014 година за строителството в горските територии, без 
промяна на предназначението им. 

 
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
   В общинска администрация - Смолян е постъпило Заявление с вх. № 

ДЛ006072/28.06.2017 година от Величка Илчева Каневска – с искане да се даде 
съгласие за извършване на изграждане на временен горски път в имот № 53792.3.142 
– общинска частна собственост, вид територия - горска, НТП – иглолистна гора, с 
площ – 610336 кв. м., местност „Могилата – Шенев чучур“, землище на с. Орешец, 
общ. Смолян, който път ще обслужи горскостопански обект – наследствен имот на 
заявителката, за реализиране на горскостопански мероприятия по горскостопанска 
програма, утвърдена със Заповед № РД–СМ–З–136/26.06.2017 година на Директора 
на Регионална дирекция по горите – гр. Смолян.  

Временния горски път ще се изгради по съществуваща пътека използвана в 
миналото за извоз на дървен материал с каруци и ще свързва имот № 025172 
землище на с. Соколовоци ЕКТ67865, местност „Голямата борика“ със земеделски 
територии, находящи се в местността „Келява чука“ землище на с. Орешец, до които 
има изграден траен горски път. Пътя  е необходим за извозване на добита дървесина, 
като ще преминава и през други, но частни  имоти, от които също ще се иска 
съгласие. 

Дърветата, които се намират от долния край на съществуващата пътека, ще бъдат 
запазени за заздравяване на пътното платно. Предвижда се ширината на просеката за 
изграждане на временния път да е 8 метра, ширината на пътното платно да е 4 
метра. Временния горски път ще се изгражда без настилка, като за стабилизиране на 
отделни места ще се използват и други инертни кариерн материали. Изграждането 
на този временен горски път ще осигури достъп до голям уцастък затворен за 
горскостопански дейности, ще осигури достъп за противопожарна техника в района, 
ще бъде естествена преграда за евентуален пожар и не на последно място за достъп 
и превенция срещу възникнали огнища от корояд в тази местност. 

За да се извърши строителството на временния горски път е необходимо да се 
възложат и следните дейности, а именно - възлагане изпълнението на дейности, като 



изготвяне на план извлечение за техническа сеч по просеката, по издаване на 
Разрешително за сеч, маркиране на дърветата за сеч и освидетелстване на сечището 
по трасето на временния път.  

За по – експедитивно приключване на процедурата е необходимо, Общински 
съвет Смолян да даде съгласие, добитата дървесина да се закупи от заявителя, по 
цени определини в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси, цени и услуги в Община Смолян и да бъде определено лицето – представител 
на Общинска администрация Смолян, което да извърши окачествяване, измерване, 
маркиране с контролна горска марка, добитата дървесина от общинския имот при 
продажбата на заявителя.  

Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,чл. 153, ал. 1 от Закона за горите и чл. 12, ал. 2, т. 5 от Наредба №5 
от 31.07.2014 година за строителството в горските територии, без промяна на 
предназначението им, предлагам общински съвет да приеме следните:  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
 І.Дава съгласие за извършване на изграждане на временен горски път в имот № 

53792.3.142 – общинска частна собственост, вид територия - горска, НТП – 
иглолистна гора, с площ – 610336 кв. м., местност „Могилата – Шенев чучур“, 
землище на с. Орешец, общ. Смолян, който път ще обслужи горскостопански обект – 
наследствен имот на заявителката, за реализиране на горскостопански мероприятия 
по горскостопанска програма, утвърдена със Заповед № РД–СМ–З–136/26.06.2017 
година на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Смолян.  

ІІ.Дава съгласие Величка Илчева Каневска, да възложи изпълнението на 
дейности, като изготвяне на план извлечение за техническа сеч по просеката, по 
издаване на Разрешително за сеч, маркиране на дърветата за сеч и освидетелстване 
на сечището по трасето на временния път, за нейна сметка.   

ІІІ.Дава съгласие Величка Илчева Каневска да закупи добитата дървесина, по 
цени определини в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси, цени и услуги в Община Смолян. 

IV.Определя Елена Стоянова Червенкова  да извърши окачествяване, измерване, 
маркиране с контролна горска марка, добитата дървесина от общинския имот при 
продажбата и на Величка Илчева Каневска. 

 
 
ВНОСИТЕЛ:����             

                                                  НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 
  Кмет на Община Смолян 
 


