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Комисия в Регионална дирекция по горите – Смолян, назначена със Заповед № РД 49-

311/15.08. 2011 г. на министъра на земеделието и храните и Заповеди с № № РД 49-

77/27.03. 2012 г.,  РД 49-509/19.11. 2012 г.,  РД 49-32/31.01. 2014 г., РД 49-

371/22.10.2014 г., РД 49-242/24.06. 2015 г. и РД 49-282/19.07.2016 г. за изменение на 

предходните, във връзка с чл. 74, ал. 2, т. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 75, ал. 1, т.2, чл. 77, ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за горите 

 

 

Протокол №10 

31.08.2017 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № РДГ-СМ-З-227/31.08.2017 г. 

 

 

    На основание чл. 77, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и 

постъпило заявление с рег. индекс: РДГ-СМ-5184/02.08.2017 г. от физическо лице 

 

 1. Променя се предназначението на горска територия в размер на 0.255 дка, 

необходима за изграждане на обект: „Транспортен подход до жилищна сграда“ 

съгласно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със 

Заповед №УТ-097/12.12.2016 г. на кмета на община Смолян. Засяга се залесена  площ, 

представляваща поземлен имот с идентификатор 67653.714.14, землище гр. Смолян, 

общ. Смолян с площ от 0.255 дка,  попадащ в подотдел 99 „н“ по лесоустройствен 

проект от 2011 г.  на териториално поделение Държавно горско стопанство „Смолян“ 

при   съседи:  67653.7.258, 67653.922.14, 67653.922.312, 67653.7.253, 67653.7.252, 

67653.714.3, 67653.7.194, 67653.7.249, съгласно скица №15-363340/31.07.2017 г., 

издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър  гр. Смолян. Имотът е частна 

държавна собственост – удостоверение с изх.   № ВС-28-510/29.06.2016 г., издадено от 

Общинска служба по земеделие  гр. Смолян. 

2.  Площта с променено предназначение, съгласно приложената скица остава частна 

държавна собственост, като е необходимо физическото лице да предприеме действия 

по закупуването и по реда на чл.79 от Закона за горите след заплащане цена за промяна 

на предназначението и компенсационно залесяване. 

3. На основание чл. 78, ал. 1  от Закона за горите физическото лице да заплати цена за 

промяна на предназначението възлизаща 1 224. 00 лв.  /хиляда двеста двадесет и 

четири лева/  за поземлен имот с идентификатор 67653.714.14, землище гр. Смолян, 

общ. Смолян,  видно от доклад за оценка на имот от 15.07.2017 г., изготвен от 

независим оценител по Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии /обн. 

ДВ, бр. 63 от 16.08. 2011 г./. Приходите постъпват в бюджета на Министерство на 

земеделието,  храните и горите. 

4. За извършване на компенсационно залесяване физическото лице  дължи средства в 

размер на 276.42 лв.  /двеста седемдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки/. 

Засегната е залесена площ от 0.255 дка видно от Протокол № 6/14.08.2017 г. на 



Регионална дирекция по горите гр. Смолян. Съгласно Заповед № РД 49-532/22.12.2016 

г. на министъра на земеделието и храните цената, която се заплаща за 1 дка 

компенсационно залесяване за 2017 г. е в размер на 1 084 лв. 

Средствата за компенсационно залесяване постъпват в приход на Южно централно 

държавно предприятие гр. Смолян. 

 

 Дължимите суми съгласно чл. 78, ал. 2 от Закона за горите се заплащат в тримесечен 

срок от съобщаването на акта за промяна на предназначението. 

 

  Настоящето решение да се публикува на интернет страницата на Изпълнителна 

агенция по горите при спазване Закона за защита на личните данни и да се съобщи на 

заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

   

Настоящето решение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-

Смолян чрез комисията по чл. 74, ал.2, т.1 от Закона за горите в Регионална дирекция 

по горите гр. Смолян. 

 

 

 


