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за приходите и разходите и за реда, по 
който се съставя, изпълнява и отчита 
Общинският фонд "Българска гора" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 приета с Решение №98/13.12.2001 г. 
       на Общински съвет Елена. 
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 Глава първа 
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Чл. 1.  С наредбата се определят условията за набиране и разходване на 
средствата, както и редът, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският 
фонд "Българска гора" към Община Елена, наричан по-нататък "фонда". 
 Чл. 2.  (1) Средствата на фонда се набират по сметка в левове в 
обслужващата банка. 
 (2) Приходите по чл. 93 от Закона за горите и разходите по чл. 95 от 
същия закон се групират по единната бюджетна класификация и по видове 
разходи. 
 
 Глава втора 
 ПРИХОДИ В ОБЩИНСКИЯ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА" 
 Чл. 3.  Приходите в Общинския фонд "Българска гора" се набират от: 
 1. предоставени за ползване площи от общинския горски фонд; 
 2.  ползвания на общинския горски фонд: 
 а) за ползване на дървесина; 
 б) за странични ползвания; 
 в) за ползвания в защитни и рекреационни гори и в защитени територии; 
 3.  Суми, дължими по договори за предоставяне право на ползване на 
дървесина и странични ползвания от Общинския горски фонд, както и депозити 
на спечелилите търга, но отказали да подпишат договор; 
 4. Такси за  странични ползвания от горите; 
 5.  Средства от предоставени ловни площи от Общинския горски фонд; 
 6.  Глоби и обезщетения за извършени нарушения в Общинския горския 
фонд; 
 7.  Суми от продажба на вещи, отнети в полза на общината по глава осма 
от Закона за горите, или тяхната равностойност, ако липсват или са отчуждени, 
след приспадане на разходите по отнемането, съхраняването и продажбата им; 
 8. Средства от продажба на имоти от общинския горски фонд, както и 
средства от отдаването под наем и учредяване на ограничени вещни права 
върху тях; 

9.Средства от продажби на семена, плодове и други продукти добити от 
площи от Общинския горски фонд. 

10. Стоково-материални ценности, закупени, добити или произведени със 
средства на фонда; 

11. Лихви и суми от финансовите операции със средства на фонда; 
12.  Дарения, завещания и други; 
13.  Кредити за възпроизводство на горите от Общинския горски фонд; 
14.  Приходи от учредено право на строеж и други вещни права върху гори 

и земи от Общинския горски фонд; 
15.  Присъдени суми по дела във връзка с Общинския горски фонд, по 

които страна е Община Елена; 
16.  Приходи от продажба на излишъци на стоково-материални ценности, 

закупени и произведени със средства от фонда; 
 17.  Неустойки по договори за изпълнение на дейности, финансирани от 
фонда; 
 18.  Лихви в размер, определен съгласно Закона за лихвите върху 
данъци, такси и други подобни  вземания от невнесени в срок суми по 
наредбата; 
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 19.  Получени обезщетения по застраховки със средства от фонда; 
 20.  Други приходи, определени със закон и с други нормативни актове; 
 21.  Парични суми от финансови начети свързани с фонда; 
 22.  Остатъци от предходната година. 
 Чл. 4.  (1) Приходите служат за покриване на разходите според 
предназначението на фонда. 
 (2) Даренията, завещанията и приходите по чл. 3, т.14  се разходват 
съгласно волята на дарителя или на предоставилия средствата. 
 
 Глава трета 
 РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА" 
 Чл. 5.  Средствата от Общинския фонд "Българска гора" се разходват за: 

1. За услуги 
 а/ за маркиране , проектиране, консултиране, експертизи, измервания, 

оценяване, таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планове и 
отчетна документация и други.   

2.  Създаване на гори и за борба с ерозията в Общинския горски фонд, 
което включва разходите за: 
 а) събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на 
горски семена и плодове; 
 б) производство на посадъчен материал; 
 в) подготовка на почва за залесяване; 
 г) залесяване; 
 д) подпомагане на естественото възобновяване; 
 е) отглеждане на подраста и на създадените култури; 
 ж) попълване на горски култури; 
 з) инвентаризация на млади горски култури и на горските разсадници; 
 и) направа и ремонт на огради на горски култури и насаждения. 
 к) изграждане на дребни укрепителни съоръжения за борба с ерозията - 
каменни прагове, клейонажи, брегови плетчета, задръствания и др.; 

3.  Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи в 
общинския горски фонд, включително маркиране на предвидените за сеч 
дървета; 

4.  Събиране на суха и паднала маса в общинския горски фонд, когато 
правото на ползване не е предоставено по чл. 53, ал. 2 от Закона за горите; 

5.  Защита на горите - собственост на Община Елена, което включва 
разходите за: 
 а) авиохимична, авиобиологична, химична, механична и интегрирана 
борба с болести, вредители и абиотични повреди; 
 б) доставка на необходимите за целта препарати и материали, 
инструменти и защитни средства; 
 в) наблюдения и измерване на вредни емисии и замърсявания и 
извършване на метеорологични и хидрологични наблюдения; 

6.  Охрана на горите и земите от Общинския горския фонд, което 
включва разходите за: 
 а) издръжка, застраховка и обезщетения на горските стражари; 
 б) поддръжка на горски гранични знаци, маркировки, табла и други; 
 в) противопожарни мероприятия - направа на минерализовани ивици, 
просеки, оборудване на противопожарни депа и др.; 
 г) издръжка на пожаронаблюдатели и разходи по осигуряване на 
дежурства в пожароопасния сезон; 
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 д) потушаване на горски пожари и изплащане на обезщетения за 
изгорено облекло, вещи и други на участвалите в потушаването на горски 
пожар; 

7.  Отглеждане на горите в общинския горски фонд, което включва 
разходите за: 
 а) кастрене на клоните за подобряване на състоянието и качеството на 
дървостоите; 
 б) дрениране, отводняване, торене, поливане и други; 

8 .  Строителство, поддръжка и ремонт в горите и земите от общинския 
горски фонд, което включва разходи за: 
 а) горски пътища, както и пътища, които се ползват за дейности свързани 
с управление на Общинския горски фонд ; 
 б) баражи и други укрепителни съоръжения; 
 в) контролни горски пунктове, горски кантони, навеси и заслони; 
 г) пожаронаблюдателни кули, пунктове за измерване на вредни емисии и 
охрана на горския фонд, посетителски центрове и други; 

9.  Мероприятия, свързани с ползването и опазването на горите в 
защитените територии; 
 10. Доставка на материали, торове, инструменти и съоръжения за 
дейността в общинските гори; 
          11.  Ведомствен финансов контрол; 
 12.  Инвентаризация на горите и на горския фонд; 
 13. Изготвяне на устройствени проекти, планове и програми за 
общинския горски фонд; 
 14.  Пропаганда и реклама, работа с обществеността, природозащитни 
движения и организации и средства за масово осведомяване; 
 15. Съдебни такси и разходи по дела, свързани с общинските гори, страна 
по които е Община Елена; 
 16.  Разходи по провеждане на търгове, конкурси и преговори; 
 17.  Разходи по отнемане, съхраняване и продажба на отнетите в полза 
на общината вещи по глава осма от Закона за горите; 
 18.  Застраховки и обезщетения; 

19 .Безопасност и охрана на труда.   
 
 Глава четвърта 
 СЪСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА" 
 Чл. 6.  (1) Кметът на общината предлага на Общинския съвет проект на 
план-сметка за приходите и разходите по фонда. 
 (2) Общинският  съвет утвърждава ежегодно план-сметката за приходите 
и разходите по фонда по предложение на кмета на общината. 
 (3) Когато съществено се изменят условията за образуването и 
разходването на фонда, се утвърждават изменения в план-сметката. 
 (4) Общинският съвет утвърждава числеността на персонала, финансиран 
със средства на фонда, и текущи промени в структурата на фонда или 
увеличаване на общата сума на план-сметката, както и когато промяната се 
налага от закон или от акт на Министерския съвет. 
 Чл. 7.  (1) В случай че до началото на бюджетната година план-сметката 
на фонда не бъде утвърдена от Общинския съвет, приходите на фонда се 
събират в съответствие със Закона за горите и наредбата, а разходите се 
извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на 
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предходната година, като се отчитат влезли в сила нормативни актове, които 
предвиждат допълнителни или намалени фондови средства. 
 
 Глава пета 
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯТ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА" 
 Чл. 8.  (1) Разпоредител със средствата на фонда е кметът на общината. 
 Чл. 9.  (1) Изпълнението на Общинския фонд "Българска гора" започва от 
1 януари и завършва на 31 декември. 
 
 Глава шеста 
 ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ФОНД "БЪЛГАРСКА ГОРА" 
 Чл. 10.  (1) Срокът за касовото изпълнение на Общинския фонд 
"Българска гора" е до 31 декември. 
 (2) Кметът на общината представя тримесечни и годишни отчети за 
касовото изпълнение на фонда пред Общински съвет Елена. 
 Чл. 11.  (1) Кметът на общината представя отчет за изпълнението на 
фонда по утвърдената от Общинския съвет форма и показатели на план-
сметката. 
 Чл. 12.  (1) Контролът за изпълнението на фонда се осъществява от 
Общински съвет Елена съгласно действащата нормативна уредба. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Общински съвет Елена определя тарифи за таксите за ползванията в 

горите от общинския горски фонд на основание чл. 92 ал.3  от Закона за 
горите: 

1.1 Тарифа за таксите за административни и технически услуги за 
ползванията в горите от Общинския горски фонд  

1.2 Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали и на 
дървата за горене и вършината, които заплаща местното население  

1.3 Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски 
продукти, добити от общинския горски фонд 

1.4 Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване 
площи от общинския горски фонд 
 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1.  Наредбата се издава на основание чл. 92, ал. 1, 2 и 3 от Закона за 
горите и т. 21 от Приложение № 4 към § 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 2001 г.. 
 § 2.  Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината. 

§ 3. Настоящата Наредба може да се допълва  с решение на Общински 
съвет Елена. 

§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемането й от 
Общински съвет Елена. 

§ 5. Наредбата е приета с Решение №98/13.12.2001 г. на Общински съвет 
Елена. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
     /д-р Д.Лаловска/ 


