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ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗНА 
 
 

Относно: Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за 

управление на горските територии – собственост на община Минерални бани 
 

 

 В действащата към настоящия момент Наредба за управление на горските 

територии – собственост на община Минерални бани (Наредбата), разпореждането с 

горски територии, собственост на общината, препраща към Закона за горите и 

Закона за общинската собственост. Продажбата на горски територии частна 

общинска собственост, като вид разпореждане, не е изчерпателно разписана, по 

отношение на способите за извършването й, като са засегнати едва две хипотези, при 

които е допустимо извършването на разпореждане чрез продажба. 

  

 

В тази връзка е необходимо в Наредбата да бъде извършено изменение и 

допълнение, както следва: 

  

1. Създава се нова т. 3 в чл. 12, ал. 2, като в чл. 12, ал. 2 се правят следните изменения 

и допълнения: 

 

Чл. 12, ал. 2 „Продажба по ал. 1 се извършва: 1. за прекратяване на съсобственост 

върху горски територии между Общината и други съсобственици; 2. когато е влязъл 

в сила общ устройствен план с предвидена промяна на предназначението на горската 

територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на 

съществуващи урбанизирани територии” се изменя и допълва по следния начин –  

 

„Продажба по ал. 1 се извършва: 1. за прекратяване на съсобственост върху горски 

територии между Общината и други съсобственици; 2. когато е влязъл в сила общ 

устройствен план с предвидена промяна на предназначението на горската територия 

за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи 

урбанизирани територии; 3. В случаи, извън т. 1 и т. 2 – по реда на ЗОС, след 

решение на общински съвет от кмета на общината, чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс.” 
 

На основание чл. 8 ЗНА вр. чл. 26, ал. 2 ЗНА, чл. 21, ал. 2 вр. ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 

181, ал. 6 ЗГ, е разработен настоящия проект на Наредба за допълнение и изменение 

на Наредбата за управление на горските територии – собственост на община 

Минерални бани. 
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В тази връзка, на заинтересованите лица се предлагат мотивите на Наредба за 

допълнение и изменение на Наредбата за управление на горските територии – 

собственост на община Минерални бани, за предложения и становища по проекта. 

Същите могат да бъдат направени в 14-дневен срок от публикуването на настоящото 

на e_mail: min_bani@abv.bg или в деловодството на община Минерални бани – с. 

Минерални бани, бул. Васил Левски 3. 

 

Настоящият проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за 

управление на горските територии – собственост на община Минерални бани е 

публикуван на интернет страницата на общината, заедно с мотивите към него, на 

21.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР 

Кмет на Община Минерални бани 
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