
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от 28.05.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 428 

 

ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие „Управление на 

общинските земи и гори” 
 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 
на основание чл. 21, ал.2, вр. чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, вр. чл. 52, ал.2 

от ЗОС 

Р Е Ш И: 
 1.Създава общинско предприятие  с наименование „Управление на 
общинските земи и гори” и предмет на дейност: 
  - Организиране извършването на предвидените от съответната структура 
на Агенция по горите в лесоустройствения проект за територията мероприятия, 
отнасящи се за Общинския горски фонд /ОГФ/. 

-Ежегодно изготвяне на необходимата по Закона за горите и ППЗГ 

документация и съгласуването й със съответната структура на Агенция по 

горите. 
-Организиране залесяването на земи от Общинския горски фонд и 

последващото отглеждане на създадените култури. 

-Организиране снабдяването на местното население по райони с 
дървесина за огрев, по списък представен от съответното кметство. 

-Организиране извършването на предвидените в лесоустройствения 
проект на съответната структура на Агенция по горите сечи - промишлен 

дърводобив чрез отдаване на търг, след решение на Общински съвет - Враца. 
- Организиране охраната на Общинския горски фонд (ОГФ), включително 

и мероприятията за борба с болести и вредители, пожари и каламитети; 

-Подготовка на документите, необходими за трасиране на имоти на 
община Враца, възстановени по реда на чл. 10, ал. 5 от ЗСПЗЗ от фирмите по 

поддръжка при ОСЗГ; 

-Подготовка на необходимата документация за издаване на 
удостоверения за оценка на имотите от Общинския горски фонд от съответната 
структура на Агенция по горите; 

- Възстановяване на терена и стабилизиране на трасировъчните точки на 
имотите от ОГФ по реда на чл. 34 от ППЗГ; 

- Съгласуване плана за паша в горите; 
- Организира странични ползвания от ОГФ; 

- Организира ползването на горите и земите от ОГФ; 

- Методическо и професионално ръководство при изпълнение задачите и 

функциите в отдела свързани със земеделието, земеделски производители, 

стопанисване на земеделски имоти общинска собственост - земи и гори. 



- Извършва анализ и разработва предложения за решения на управленски 

проблеми в областта на земеделие, горите, земеделските производители, 

програми касаещи развитието на земеделието в Община Враца, изпълнение на 
мерките заложени в стратегията за развитие на земеделието; 

-Организира и осъществява дейностите по реализиране политиката на 
Община Враца в областта на земеделието и работата със земеделските 
производители;  

-Организира и осъществява дейността по стартиране и провеждане на 
процедури по отдаване под наем на земеделски земи и гори общинска 
собственост и земи със статут по чл.19 от ППЗСПЗЗ; 

-Актуализира и води регистъра с имотите общинска собственост - 

земеделски земи и гори; 

-Осъществява и поддържа непрекъснати контакти със структурите на 
Министерство на земеделието и продоволствието, неправителствени 

организации, фондации и други организации и структури, чиято дейност е 
свързана с развитие на земеделието; 

-Организира и осъществява дейността по използване на "марките" в 
Община Враца съгласно изискванията на Закона за горите, Закона за опазване 
на селскостопанското имущество и други нормативни актове; 

- Води регистъра по Закона за пчеларството за Община Враца; 
-Координира дейността на земеделските кооперации, земеделски 

сдружения, арендатори, частни стопани; 

- Издава разрешителни по Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
-Събира, обобщава оперативна отчетност за предсеитбена обработка на 

почвата, сеитба на есенници, пролетници, торене, третиране с препарати и 

прибиране на реколтата в Община Враца; 
-Информира земеделските производители за стартирали програми и 

проектни предложения в областта на земеделието и горите; 
-Извършва дейностите свързани с предоставяне на концесия на язовири, 

собственост  или стопанисвани от Община Враца  по Закона за концесиите и 

Закона за водите; 
 

2.Приема на правилник за организацията и дейността на общинско 

предприятие „Управление на общинските земи и гори”. 

 

3.Приема структурата на общинското предприятие „Управление на 
общинските земи и гори”. 

 

4.Възлага на Кмета на община Враца да сключи договор с директора- 
управител на „Управление на общинските земи и гори”, след провеждане на 
конкурс по КТ. 

 

5. Определя състав на конкурсната комисия за определяне на Директор 

на Предприятието: 

1. Нина Даридкова – Председател 



2. Петко Пешлейски  – Секретар 

3. Мариана Досова  -  правоспособен юрист 
4. Мирослав Йошовски –  Областна служба „Земеделие” – област Враца 
5. Владимир Ценов-общински съветник  

 

6. Възлага на Кмета на община Враца  в   01.07.2009г. срок да назначи 

избраната комисия и проведе предвидената по КТ процедура за избор. 

 

7.Възлага на Кмета на Община Враца да внесе предложение до 

Общински съвет-Враца за финансиране на ОП „Управление на общинските 
земи и гори” при актуализацията на бюджета на Община Враца. 

 

8.Възлага на Кмета на Община Враца да внесе предложение до 

Общински съвет-Враца за промяна в структурата на общинска администрация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  

 

 



ПРАВИЛНИК  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ 

И ГОРИ" 

 

Чл. 1. Този правилник урежда статута, дейността и управлението на общинското 

предприятие (ОП) "Управление на общински земи и гори", наричано по-натам в текста на 
правилника Предприятието.  

 Чл. 2. (1) ОП "Управление на общински земи и гори" е общинско предприятие за 
изпълнението на общински дейности, свързани с управлението на земи от общинския 
поземлен фонд /ОПФ/, управлението, стопанисването, възпроизводството, опазването и 

ползването на горите и земите от общинския горски фонд /ОГФ/ - частна общинска 
собственост, което се осъществява в съответствие със ЗОС, ЗГ, ЗСПЗЗ, ЗООС.  

(2) Предприятието е второстепенен разпоредител на общинския бюджет и не е 
самостоятелно юридическо лице. 

 Чл. 3. ОП "Управление на общински земи и гори" е със седалище: гр.  Враца, ул. „Стефанаки 

Савов” № 6. 

 Чл. 4. Общинското предприятие "Управление на общински земи и гори" се създава, 
преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Враца. 

 Чл. 5. С решението на Общински съвет – Враца се определя дейността, структурата, 
числения състав и източниците на средства.  

(1) Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори" е с предмет на дейност: 

- Организиране извършването на предвидените от съответната структура на Агенция по 

горите в лесоустройствения проект за територията мероприятия, отнасящи се за Общинския 
горски фонд /ОГФ/. 

- Ежегодно изготвяне на необходимата по Закона за горите и ППЗГ документация и 

съгласуването й със съответната структура на Агенция по горите. 

- Организиране залесяването на земи от Общинския горски фонд и последващото отглеждане 
на създадените култури. 

- Организиране снабдяването на местното население по райони с дървесина за огрев, по 

списък представен от съответното кметство. 

- Организиране извършването на предвидените в лесоустройствения проект на съответната 
структура на Агенция по горите сечи - промишлен дърводобив чрез отдаване на търг, след 

решение на Общински съвет - Враца. 

- Организиране охраната на Общинския горски фонд (ОГФ), включително и мероприятията 
за борба с болести и вредители, пожари и каламитети; 



- Подготовка на документите, необходими за трасиране на имоти на община Враца, 
възстановени по реда на чл. 10, ал. 5 от ЗСПЗЗ от фирмите по поддръжка при ОСЗГ; 

- Подготовка на необходимата документация за издаване на удостоверения за оценка на 
имотите от Общинския горски фонд от съответната структура на Агенция по горите; 

- Възстановяване на терена и стабилизиране на трасировъчните точки на имотите от ОГФ по 

реда на чл. 34 от ППЗГ; 

- Съгласуване плана за паша в горите; 

- Организира странични ползвания от ОГФ; 

- Организира ползването на горите и земите от ОГФ; 

-Методическо и професионално ръководство при изпълнение задачите и функциите в отдела 
свързани със земеделието, земеделски производители, стопанисване на земеделски имоти 

общинска собственост - земи и гори. 

- Извършва анализ и разработва предложения за решения на управленски проблеми в 
областта на земеделие, горите, земеделските производители, програми касаещи развитието 

на земеделието в Община Враца, изпълнение на мерките заложени в стратегията за развитие 
на земеделието; 

- Организира и осъществява дейностите по реализиране политиката на Община Враца в 
областта на земеделието и работата със земеделските производители;  

- Организира и осъществява дейността по стартиране и провеждане на процедури по 

отдаване под наем на земеделски земи и гори общинска собственост и земи със статут по 

чл.19 от ППЗСПЗЗ; 

- Актуализира и води регистъра с имотите общинска собственост - земеделски земи и гори; 

- Осъществява и поддържа непрекъснати контакти със структурите на Министерство на 
земеделието и продоволствието, неправителствени организации, фондации и други 

организации и структури, чиято дейност е свързана с развитие на земеделието; 

- Организира и осъществява дейността по използване на "марките" в Община Враца съгласно 

изискванията на Закона за горите, Закона за опазване на селскостопанското имущество и 

други нормативни актове; 

- Води регистъра по Закона за пчеларството за Община Враца; 

- Координира дейността на земеделските кооперации, земеделски сдружения, арендатори, 

частни стопани; 

- Издава разрешителни по Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

- Събира, обобщава оперативна отчетност за предсеитбена обработка на почвата, сеитба на 
есенници, пролетници, торене, третиране с препарати и прибиране на реколтата в Община 
Враца; 



- Информира земеделските производители за стартирали програми и проектни предложения 
в областта на земеделието и горите; 

- Извършва дейностите свързани с предоставяне на концесия на язовири, собственост  или 

стопанисвани от Община Враца  по Закона за концесиите и Закона за водите; 

(2) Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори" е с утвърдена структура, 
съгласно Приложение № 1, неразделна част от Правилника. 

(3) Численият състав на общинско предприятие "Управление на общински земи и гори" е 6 

/шест/ души по трудов договор като при необходимост Директора може да привлича и 

експерти по граждански договор. 

 Чл. 6. На ОП "Управление на общински земи и гори" се предоставя за управление общинско 

имущество, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Правилника.  

 Чл. 7. Общинското предприятие "Управление на общински земи и гори" при изпълнение на 
функциите си осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални 

звена на община Враца, Общински съвет - Враца, министерствата, ведомствата и други 

заинтересовани органи, служби и организации.  

Чл. 8. /1/ Предприятието е специализирано звено на Общината на пряко подчинение на 
Кмета, ръководено от Директор, притежаващ специализирано висше агрономическо 

образование. 

/2/ Трудовият договор с директора се сключва от Кмета на Община Враца, след провеждане 
на конкурс при условията на КТ за заемане на длъжността. 

/3/ Състава на конкурсната комисия се определя с Решение на Общински съвет Враца и се 
назначава от Кмета на общината. В същата задължително се включва един правоспособен 

юрист и специалисти в сферата на дейност на Предприятието. 

Чл.9 /1/ Дейността на Предприятието се осъществява под ръководството на директора на 
същото, който е пряко подчинен на Кмета на Община Враца и : 

1. Има функции на работодател по отношение на работниците и служителите на 
предприятието; 

2. Организира осъществяване функциите и изпълнението на задачите по този 

правилник, както и конкретно поставените от Кмета на община Враца и Общинския съвет. 
3. Възлага чрез граждански договори с трети лица предвидения законов ред 

извършването на необходимите работи и услуги за осъществяване функциите на 
Предприятието, когато сложността и спецификата им не позволява да бъдат изпълнени от 
персонала на същото, по пълномощие дадено от кмета на Община Враца. 

4. Ежемесечно дава отчет на Кмета на Община Враца за извършваната дейност. На 
базата на тези отчети кмета на община Враца на всеки шест месеца внася в Общинския съвет 
доклад за одобрение на извършената работа. 

5. Представя за утвърждаване проект за План-сметка за приходите и разходите за 
текущата година в срок до 01.09 на предходната година, като за първата година от 
съществуването на Предприятието срока е в 15-дневен след приемане на настоящия 
Правилник. 

6. Представлява предприятието пред съдебни и административни органи и трети 

лица. 



7. Разработва вътрешни правила за дейността на Предприятието, които се 
утвърждават от кмета на община Враца, в които се определят: 

- специализацията на вътрешните структури по дейности; 

- подчинеността и взаимовръзките; 
- правата и задълженията на персонала; 
-санкциите при неспазването на правилата и другите нормативни актове; 
- други специфични правила и изисквания, свързани с дейността. 
8. Предлага за утвърждаване от Кмета на Община Враца на щатно разписание, 

съгласно утвърдените от Общинския съвет разходи, приходи, структура и щатна численост, 
назначава и освобождава персонала на звеното. 

9. Съставя и променя длъжностните характеристики на работещите в 
предприятието, съобразно спецификата на работа. 

10. Отговаря за провеждането на финансовата политика на предприятието. 

11. Осъществява дисциплинарната власт и имуществената отговорност, 
предоставени от действащите нормативни актове в република България и от утвърдените 
правила. 

 12. Упражнява други права и изпълнява задължения, възложени му по съответния 
ред от Общинския съвет и Кмета на Общината. 

/2/ Основното трудово възнаграждение на Директора е равно на възнаграждението 

на Директор на Дирекция в общинската администрация. 
/3/ Директорът на Предприятието се замества при отсъствието му поради ползването 

на законоустановен отпуск, командировка, болнични или по други причини, от писмено 

посочено от Кмета на община Враца лице по предложение на Директора. 
 

Чл.10 /1/Директорът няма право: 

1. От свое или чуждо име да извършва търговски сделки, без писмено съгласие или 

възлагане от Кмета на Община Враца; 
2. Да участва в управлението на търговски дружества, както и да се регистрира като 

едноличен търговец; 

3. да заема длъжности в ръководни органи на други предприятия. 
/2/ Ограниченията по ал. 1 се отнасят и за другите ръководни длъжности в 

предприятието. 

 

Чл.11. Нарушаването на ограниченията по чл. 10 е основание за налагане на 
дисциплинарна отговорност на виновните лица. 

 

Чл.12. Кметът на общината може да прехвърля със заповед своите правомощия по 

този правилник или част от тях на определен от него заместник-кмет. 
 

Чл. 13. Дейността на ОП "Управление на общински земи и гори" се финансира от 
бюджета на Община Враца, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата 
бюджетна година. 

 

Чл.14. Бюджетните средства се изпълзват само по предназначение, съгласно 

одобрения от Общинския съвет бюджет на ОП "Управление на общински земи и гори" за 
съответната година. 

 

Чл. 15. Бюджетното финансиране включва разходи за издръжка на ОП за 
осъществяване на предвидените дейности в този Правилник, за издръжка на персонала на 
предприятието и други. С приемането на съответния годишен бюджет на общината могат да 
се предвидят и други разходи, непосочени изрично в този правилник. 

 



Чл.16. ОП "Управление на общински земи и гори" реализира финансови средства от 
дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет в касата на 
община Враца. 

 

Чл.17. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си от 
извършваната дейност. 

 

Чл.18. Годишните брутни приходи на Предприятието се установяват въз основа на 
годишен счетоводен отчет.  

 

Чл.19. Всички разходи на ОП "Управление на общински земи и гори" се реализират 
по Единния Бюджетен Класификатор на разходите по бюджета на Община Враца. 

 

Чл.20. Предприятието прилага вътрешните правила за работната заплата в 
администрацията на Община Враца. 
 

 

 Допълнителни разпоредби 

§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 - чл. 55 

от ЗОС.  

Правилникът е приет от Общински съвет - Враца с Решение № 428 по протокол № 32 от 
28.05.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение № 1  
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