До Общински съвет - Чирпан

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от Марияна Манолова Кривошапкова - Зам. кмет на Община Чирпан
Упълномощена със Заповед №РД-09-207 / 22.03.2021 г. на Кмета на Община Чирпан

Относно: Промяна на предназначение на общински земеделски територии с
характеристики на гора, с цел устройването им като горски територии.

Уважаеми г-н Председател,
уважаеми г-жи и г-да Общински съветници,
Във връзка с изтекъл срок на действие на горско-стопанския план за
общинските горски територии, Община Чирпан не може да получава приходи от
стопанисването на горите по договора с Държавно горско стопанство - Чирпан.
За целта е възложено изготвяне на „Задание за изработване на
горскостопански план” и „План за опазване на горите от пожари на горските територии,
върху имоти, собственост на Община Чирпан в териториалния обхват на ТП „ДГС
Чирпан”, РДГ Сара Загора”.
Изготвеното задание е разгледано, но не е одобрено от комисия от експерти
към Регионална дирекция по горите – Ст. Загора, със следното предписание:
Община Чирпан да предприеме действия, съгласно разпоредбите на чл.81 от
Закона за горите, чрез РДГ – Стара Загора и ИАГ – София до Министъра на МЗХГ за
издаване на Заповед за промяна на предназначението на имотите – земеделски
територии, притежаващи характеристиката на гора по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите
в горски територии.
От горното се налага изводът, че имотите с характеристики на гори,
попадащи в земеделски територии, остават извън обхвата на общински горски
територии и общината няма да получава приходи от стопанисването им като гори.
Съгласно разпоредбата на чл.81, ал.1, т.2 от Закона за горите, промяната на
предназначението на земеделски територии в горски територии се извършва
безвъзмездно със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите, по
предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
С цел ефективно използване на всички площи, които са с характеристики на
горски територии, попадащи в земеделски земи, предлагам промяна на
предназначението им, като Общински съвет – Чирпан приеме следното.

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.75, ал.2, т.3 и чл.81, ал.1, т.2 от Закона за горите,
Общински съвет – Чирпан дава съгласие да се промени предназначението на общински
земеделски територии в горски територии на поземлени имоти, съгласно Приложение
№1, неразделна част от настоящото решение.
Общински съвет – Чирпан упълномощава Кмета на общината да подаде
заявление за промяна на предназначението на имотите до РДГ – Стара Загора по реда
на чл.81, ал.2, т.2 от Закона за горите.

За Кмет,

Марияна Кривошапкова
Зам. кмет на Община Чирпан ………………………
Съгласно Заповед №РД-09-207 / 22.03.2021 г.

Съгласувал: ………………………..
Лиляна Атанасова – Главен юрисконсулт

