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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 „ц” в землището на с.
Костел във връзка с реализацията на проект за изграждане на високотехнологична
система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 226 от Програмата за развитие на
селските райони
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Елена изпълнява проект „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за
намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии,
стопанисвани и управлявани от Община Елена чрез изграждане на високотехнологична
система за пасивно пожаронаблюдение” по мярка 226 “Възстановяване на горският
потенциал въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г.”.
Във връзка с технологията на изпълнение на проекта и функционирането на системата за
пасивно пожаронаблюдение, необходимо е да бъде извършена сеч на дървесина с
интензивност 100% на площ до 3 дка в подотдел 311 „ц“ в землището на с. Костел
(реално, ще бъде изсечена значително по-малка площ). Дейността е заложена в изготвения
планов документ „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на
горските територии на община Елена, област Велико Търново“.
Дейността е законосъобразна. Съгласно чл. 101, ал. 1 от Закона за горите, сечите се
провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и
постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми. Чл. 104 от
Закона за горите забранява голата сеч във всички гори с изключение на тополовите,
липовите, върбовите и нискостеблените гори. В чл. 105, т. 1 от същия закон обаче е
записано, че не се смята за гола сеч отсичането на всички дървета на определена
територия, когато това се извършва за осъществяване на дейности, свързани с опазване и
защита на горските територии.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 101, ал. 1 и чл.105, т. 1 от Закона за горите, в
изпълнение на плана за защита от пожари на горските територии на община Елена и с
оглед успешната реализация на проект „Въвеждане и подобряване на превантивни
дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии,
стопанисвани и управлявани от Община Елена чрез изграждане на високотехнологична
система за пасивно пожаронаблюдение” по мярка 226 “Възстановяване на горският
потенциал въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г.”, Общински съвет Елена:
1. Дава съгласие да се извърши сеч в общинските горски територии съгласно
горскостопанският план в подотдел - 311 „ц”- землище с. Костел.
2. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе съответните
процедури, свързани с изпълнение на настоящето решение.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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