ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМОЛЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян
Относно: Възлагане на дейности в горски територии – общинска
собственост на основание 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 и определяне на тарифа
за изпълнението им.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 511/29.06.2017 година, Общински съвет – Смолян в точка I e
упълномощил Кмета на Община Смолян, на основание чл.27, ал.1 от Наредбата
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, да сключи договори, с предмет « инвентаризация и маркиране
на дървесина пострадала от корояди, болести и други вредители», с лица или
търговци, отговарящи на изискването на чл.11, ал.1 от цитираната Наредба.
В точка II. са определени тарифи за изпълнение на дейностите:
1. Маркиране на стояща дървесина на корен:
- Едра строителна дървесина – 1.20лв/м3
- Средна строителна дървесина – 1.40 лв/м3
- Дребна строителна дървесина – 1.70 лв/ м3
- Дърва за огрев
- 1.70 лв/пространствен м3
2. Изготвяне на план-извлечение на подотдел – 15.00 лв.
3. Изработване на технологичен план за добив на дървесина – 15.00 лв.
4. Издаване на позволително за сеч – 20.00 лв.
5. Изготвяне на протокол за освидетелстване на сечище – 50.00лв.
6. Експедиране на лежаща дървесина
- 1.50лв/м3
Всички цени са без включен ДДС
В тоичка IІІ. е упълномощил Кмета на Община Смолян да проведе
процедури за продажба на стояща дървесина на корен, съгласно Наредбата 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, при спазване на условието на чл.7, ал.5 от същата Наредба, по
цени съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги в община Смолян.

На базата на Решение № 511/29.06.2017 година, на 16.08.2017 година на
интернет страницата на Община Смолян, а на 17.08.2017 година и във вестник
«Родопи вест» е публикувана обява с която се поканват на 22.08.2017 година,
търговци регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и
физически лица, регистрирани в публичния регистър по чл. 235 ЗГ и притежаващи
удостоверение за регистрация за тази дейност, да подават заявление за сключване
на договор с предмет „Инвентаризация и маркиране на дървесина пострадала от
корояди, болести и други вредители“ в горски територии - общинска собственост,
като дейностите са описани в точка II. на Решение № 511/29.06.2017 г. с което се
определят тарифи за определените дейности.
На посочената дата се явиха четирима кандидати.
При договарянето се установи, че във връзка с изпълнението на Решение №
511/29.06.2017 г. на Общински съвет – Смолян, е необходимо извършването на
още две важни дейности с определени тарифи, а именно:
1.Наблюдение и сигнализация. При прякото договаряне, лицата с
лесовъдско образование заявиха, че трябва първо да извършат наблюдение в
горските територии за установяване на здравословното състояние на гората,
наличието на насекоми вредители, причинители на болести и други повреди. При
откриване на вредители, причинители на болести и повреди, лицата с лесовъдско
образование, извършили наблюдението, подават сигнален лист, който се
представя в съответното държавно горско стопанство. За наблюдението и
изготвянето на сигналните листове, следва да бъдат определени тарифи по които
да се заплати на извършващия дейностите по обход, наблюдение и сигнализация.
2.Тъй като процедурата в горските територии е бавна, а разпространението
на корояда и болестите е мигновено, след издаване на позволително за сеч и
установяване на допълнителни повреди в насаждението, следва лесовъда да има
възможност да изготви нов констативен протокол за допълнителните нови
повреди.
За значимостта на проблема с корояда, е свикано заседание на Областния
съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Област Смолян на
10.08.2017 г. при Областен Управител. Всяко едно забавяне може да бъде фатално
и следва да се вземат спешни мерки за ограничаване на проблема. Необходимо е
да се защитят обществените и държавни интереси и всяко закъснение ще причини
сериозни и непоправими вреди.
С така посоченото, е налице основанието на чл. 27, ал. 1, т.1 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейнвости в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървестни
горски продукти, а имено за ограничаване на природно бедствие по смисъла на §
1, т. 18 от допълнителните разпоредби от същата Наредба. В тази връзка на
основание чл. 60, ал. 1 от АПК е необходимо да бъде допуснато и предварително
изпълнение.
Уважаеми общински съветници, предвид гореизложеното и на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 27 ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейнвости в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти, във
връзка с чл. 9 и чл.10 от Наредба № 12 от 16.12.2011 г. за защита на горските
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територии от болести, вредитери и други повреди, предлагам общински съвет да
приеме следните:
РЕШЕНИЯ:
І.Упълномощава кмета на Община Смолян, на основание чл.27, ал.1 от Наредбата
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, да сключи договори, с предмет «наблюдение на здравословното състояние на
общинските гори, наличието на насекомни вредители, причинители на болести и други
повреди и сигнализация до компетентните органи при установяване на такива при
наблюдението», с лица или търговци, отговарящи на изискването на чл.11, ал.1 от
цитираната Наредба.
II. Определя тарифи за изпълнение на следните дейности:
1. Наблюдение на здравословното състояние на общинските гори, наличието на
насекомни вредители, причинители на болести и други повреди и сигнализация до
компетентните органи по териториален обхват на горите, по землища и насаждения на
декар:
- насаждения с площ до 20 декара – 2.80лв/декар;
- насаждения с площ от 20 декара до 50 декара – 2.50лв/декар;
- насаждения с площ от 50 декара до 80 декара – 2.00лв/декар;
- насаждения с площ от 80 декара до 150 декара – 1.50лв/декар;
- насаждения с площ над 150 декара – 1.20лв/декар.
2. Изготвяне на констативен протокол за допълнителни повреди след издадено
позволително за сеч – 50 лв. плюс останалите дейности по точка II. от Решение №
511/29.06.2017 г. на Общински съвет Смолян.
IІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.

ВНОСИТЕЛ:
Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян
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