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Преди съдебното решение: 
„Чл. 21. (Промяна с Реш.№552/11.05.2015г.) (1) Кметът на общината със заповед 

може временно, за срок до три месеца да ограничи или да забрани достъпа до 
определена горска територия: 
1. с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча; 
2. в интерес на здравето и безопасността на гражданите. 
(2) Заповедта по ал.1 се оповестява публично на интернет страницата на 
общината и на информационното табло в сградата на общината. 

(3) Въз основа на заповедта по ал.1 кметството, по чиято инициатива е 
ограничен достъпът до горската територия, поставя бариери или обозначителни 
табели. 
(4) Достъпът на собственици на горски територии до имотите им може да бъде ограничен 
само в случаите на ал.1 т.2. 

(5) Със заповед кметът на общината - спира дейности и строителство в горски територии 
- общинска собственост при констатиране в тях на нарушения.“ 

 

След съдебното решение: 

Чл. 21. (Промяна с Реш.№552/11.05.2015г.) (1) Отм.с Реш.104/31.07.2019г 

по адм.д.93/2019г, в сила от 04.09.2019г. 

(2) Отм.с Реш.104/31.07.2019г по адм.д.93/2019г, в сила от 04.09.2019г. 

(3) Отм.с Реш.104/31.07.2019г по адм.д.93/2019г, в сила от 04.09.2019г. 

(4) Достъпът на собственици на горски територии до имотите им може да бъде 

ограничен само в случаите на ал.1 т.2. 

(5) Със заповед кметът на общината - спира дейности и строителство в горски 

територии - общинска собственост при констатиране в тях на нарушения. 

 

 

Преди съдебното решение: 
Чл. 21а. (нов - приет с Реш.№552/11.05.2015г.) (1) Товарни превозни средства и пътни 
превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горските територии и по 
горските пътища само във връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и 
ловностопански дейности. 
(2) Обстоятелството, че превозното средство ще се ползва за изпълнение на дейностите 
по ал.1, се удостоверява със: 

1. документ, издаден от директора на държавното горско стопанство без заплащане на 
такса - когато дейността се извършва от стопанството или е възложена от него; 
2. разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място на ловуване; 
3. документ, издаден без заплащане на такса от кмета на общината, кметството или 
кметския наместник - в останалите случаи. 
(3) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо 
преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга 

по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от кмета 
на общината, на кметството или кметския наместник по местонахождението на имота. 
(4) 1. За издаване на разрешение за движение по конкретните горски 
пътища, собствениците или ползвателите на имоти внасят по сметката на 

общината депозит, в размер на сума равна на сбора от всеки линеен метър 
използван от пътя по 0.25 лв. и прогнозните количества добита дървесина по 

0.25 лв. за кубик. 
 2. За общинските пътища в горските територии се създава и поддържа 
информационна база от община Дряново, която съдържа: 

1.списък на пътните отсечки и дължината им; 
2.вид основа; 
3.вид на покритието; 
4.широчина на пътните платна; 

5.други параметри. 
 3. За състоянието на конкретните горски пътищата преди издаване на 
разрешението за движение се извършва оглед от комисия в състав: 

1.представител на общината; 
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2.представител на собствениците или ползвателите на имоти; 
3.представител на кметството/землището за където се иска 
разрешителното. 

 4. Комисията съставя констативен протокол за състоянието на пътя, преди и след 

приключване на съответния вид дейност. Протоколът се изпраща в срок от седем работни 
дни от освидетелстването на обекта до кмета на общината със становище за: 

1.освобождаване на внесения депозит на ползвателите - при липса на 
нанесени щети върху пътя; 
2.задържане на внесения депозит - при доказана нанесена щета върху 
пътя. 

 След уточняване размера на щетата и определяне стойността на обезщетението, 

остатъка от депозита се освобождава, а при недостиг на депозита за покриване на щетата 
се заплаща обезщетение, чийто размер се определя с протокол на комисия, назначена от 
Кмета на общината, включваща необходимите специалисти. 

(5) Сумата по ал.4, т.4.2   постъпва в приход на общината. 
(6) Платената по ал.4 сума се разходва само за поддръжка и ремонт на горските пътища. 
(7) 1.За издаване на разрешение за достъп до горските територии и пътища 
на община Дряново, собствениците или ползвателите на имоти внасят депозит 

по сметка на общината - депозити и гаранции, който  ще се използва за 
поддръжка и ремонт на горски пътища. Депозитът е в размер от сумата равна на 
сбора от всеки линеен метър използван от пътя по 0.50 лв./м и прогнозните 
количества добита дървесина по0.50лв./м3. 
 2.За общинските горски пътища в горските територии се създава информационна 
система от община Дряново, която съдържа: 

а/ списък на постоянните камионни горски пътища и дължината им; 
б/ вид основа на пътя; 
в/ вид на покритието; 
г/ други параметри. 

 3.За състоянието на горските пътища преди издаването на разрешението за достъп 
се извършва оглед от комисия в състав: 

а)представител на община Дряново; 

б)представител на собствениците или ползвателите на имоти; 
в)представител на кметството/землището за където се иска разрешителното. 

 4.Комисията съставя констативен протокол за състоянието на пътя, преди и след 
приключване на  съответния вид дейност. 
 При констатиране на: 

а) не влошено състояние на пътя - депозитът се възстановява на 
собствениците или ползвателите след доклад на лицензирания лесовъд към 

общината; 
б) влошено състояние на пътя - депозитът на собствениците или ползвателите 
се задържа и при недостиг на депозита за покриване на нанесените щети се 
заплаща обезщетение в размер на 25 лв./м2 от унищожената площ от пътя след 
доклад на лицензирания лесовъд на общината. 

(8) Сумите постъпват в приход на общината - за горите-общинска собственост. 

(9) Платените суми се разходват само за поддръжка и ремонт на общинските горски 
пътища. 
(10) Документите за достъп на превозните средства по ал.2 са: 

1.със срок на действие до приключване на съответната горскостопанска и 

селскостопанска дейност; 
2.безсрочни - за собствениците или ползвателите на имоти по ал.3. 

(11) копие от документа за достъп се съхранява в срок до една година от издаването му. 

(12) Движението по горските пътища на пътни превозни средства, извън посочените в 
ал.1, се извършва при условия и по ред, определени с наредба №1/30.01.2012 на 
министерството на земеделието и храните. Управлението на велосипеди, както и ездата в 
гората са разрешени само по горските пътища и по обозначените за целта трасета. 
(13) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с 
такива не могат да ограничават достъпа до горските пътища, включително чрез ограждане 
или по друг начин, ограничаващ свободното им ползване. 
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След съдебното решение: 

Чл. 21а. (нов - приет с Реш.№552/11.05.2015г.) (1) Товарни превозни средства 

и пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горските 

територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение на 

горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности. 

(2) Обстоятелството, че превозното средство ще се ползва за изпълнение на 

дейностите по ал.1, се удостоверява със: 

1. документ, издаден от директора на държавното горско стопанство без 

заплащане на такса - когато дейността се извършва от стопанството или е 

възложена от него; 

2. разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място на ловуване; 

3. документ, издаден без заплащане на такса от кмета на общината, кметството 

или кметския наместник - в останалите случаи. 

(3) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо 

преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с 

животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение по 

конкретните пътища от кмета на общината, на кметството или кметския 

наместник по местонахождението на имота. 

(4) 1. Отм.с Реш.104/31.07.2019г по адм.д.93/2019г, в сила от 

04.09.2019г. 

 2. За общинските пътища в горските територии се създава и поддържа 

информационна база от община Дряново, която съдържа: 

1.списък на пътните отсечки и дължината им; 

2.вид основа; 

3.вид на покритието; 

4.широчина на пътните платна; 

5.други параметри. 

 3. За състоянието на конкретните горски пътищата преди издаване на 

разрешението за движение се извършва оглед от комисия в състав: 

1.представител на общината; 

2.представител на собствениците или ползвателите на имоти; 

3.представител на кметството/землището за където се иска 

разрешителното. 

 4. Комисията съставя констативен протокол за състоянието на пътя, преди 

и след приключване на съответния вид дейност. Протоколът се изпраща в срок 

от седем работни дни от освидетелстването на обекта до кмета на общината със 

становище за: 

1.освобождаване на внесения депозит на ползвателите - при 

липса на нанесени щети върху пътя; 

2.задържане на внесения депозит - при доказана нанесена щета 

върху пътя. 

 След уточняване размера на щетата и определяне стойността на 

обезщетението, остатъка от депозита се освобождава, а при недостиг на 

депозита за покриване на щетата се заплаща обезщетение, чийто размер се 

определя с протокол на комисия, назначена от Кмета на общината, включваща 

необходимите специалисти. 

(5) Сумата по ал.4, т.4.2   постъпва в приход на общината. 

(6) Платената по ал.4 сума се разходва само за поддръжка и ремонт на горските 

пътища. 

(7) 1. Отм.с Реш.104/31.07.2019г по адм.д.93/2019г, в сила от 

04.09.2019г. 

 2.За общинските горски пътища в горските територии се създава 

информационна система от община Дряново, която съдържа: 

а/ списък на постоянните камионни горски пътища и дължината 



Промени в Наредбата за реда за управлението, стопанисването и ползването на 

горски територии – общинска собственост, 

във връзка с Решение №104/31.7.2019г по адм. дело №93/2019г на Адм. съд-

Габрово 

В сила от 04.09.2019г /датата на обнародване на съдебното решението/ 

4 
 

им; 

б/ вид основа на пътя; 

в/ вид на покритието; 

г/ други параметри. 

 3.За състоянието на горските пътища преди издаването на разрешението 

за достъп се извършва оглед от комисия в състав: 

а)представител на община Дряново; 

б)представител на собствениците или ползвателите на имоти; 

в)представител на кметството/землището за където се иска 

разрешителното. 

 4.Комисията съставя констативен протокол за състоянието на пътя, преди 

и след приключване на  съответния вид дейност. 

 При констатиране на: 

а) не влошено състояние на пътя - депозитът се възстановява на 

собствениците или ползвателите след доклад на лицензирания 

лесовъд към общината; 

б) влошено състояние на пътя - депозитът на собствениците или 

ползвателите се задържа и при недостиг на депозита за покриване на 

нанесените щети се заплаща обезщетение в размер на 25 лв./м2 от 

унищожената площ от пътя след доклад на лицензирания лесовъд на 

общината. 

(10)Сумите постъпват в приход на общината - за горите-общинска собственост. 

(11)Платените суми се разходват само за поддръжка и ремонт на общинските 

горски пътища. 

(10) Документите за достъп на превозните средства по ал.2 са: 

1.със срок на действие до приключване на съответната 

горскостопанска и селскостопанска дейност; 

2.безсрочни - за собствениците или ползвателите на имоти по ал.3. 

(11) копие от документа за достъп се съхранява в срок до една година от 

издаването му. 

(12) Движението по горските пътища на пътни превозни средства, извън 

посочените в ал.1, се извършва при условия и по ред, определени с наредба 

№1/30.01.2012 на министерството на земеделието и храните. Управлението на 

велосипеди, както и ездата в гората са разрешени само по горските пътища и по 

обозначените за целта трасета. 

(13) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или 

граничещи с такива не могат да ограничават достъпа до горските пътища, 

включително чрез ограждане или по друг начин, ограничаващ свободното им 

ползване. 
 

 

Преди съдебното решение: 
Чл. 34. /1/ Глобите, имуществените санкции и сумите, получени от продажбата на 

отнетите в полза на държавата вещи, или паричната равностойност на липсващите вещи 
- предмет и/или средство на нарушението се внасят  в бюджета на Община Дряново. 

/2/ Тридесет на сто от постъпилите в съответните бюджети по ал. 1 суми от влезли в сила 
наказателни постановления се изплащат на съответните актосъставители. Условията и 
редът за изплащане на сумите се определят със заповед на лицата по чл. 28 от Наредбата.. 
/3/ Размерът на обезщетенията за вреди / щети върху горски територии, съоръжения, 
изградени в тях и върху горски пътища, се определя с наредба на Министерския съвет. 
/4/ Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е 

наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на 
държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за 
причинени щети е на същата стойност. 
/5/ Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 
постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и 
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наказания. 

 

След съдебното решение: 

Чл. 34. /1/ Глобите, имуществените санкции и сумите, получени от продажбата 

на отнетите в полза на държавата вещи, или паричната равностойност на 

липсващите вещи - предмет и/или средство на нарушението се внасят  в бюджета 

на Община Дряново. 

/2/ Тридесет на сто от постъпилите в съответните бюджети по ал. 1 суми от 

влезли в сила наказателни постановления се изплащат на съответните 

актосъставители. Условията и редът за изплащане на сумите се определят със 

заповед на лицата по чл. 28 от Наредбата.. 

/3/ Размерът на обезщетенията за вреди / щети върху горски територии, 

съоръжения, изградени в тях и върху горски пътища, се определя с наредба на 

Министерския съвет. 

/4/ Отм.с Реш.104/31.07.2019г по адм.д.93/2019г, в сила от 04.09.2019г 

/5/ Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 


