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Комисия в Регионална дирекция по горите - Пазарджик, назначена със заповед № РД 

49-241/26.09.2017 г., изменена с Заповед № РД49-411/11.12.2017 г. на Министъра на 

земеделието, храните и горите 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 № 3  

18 юни 2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 от 18 юни 2018 година 

 

I. ИСКАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ 

 

 

На основание чл. 75, ал. 3, във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за горите (обн., ДВ, 

бр. 19 от 08.03.2011 г.) и постъпило в Регионална дирекция по горите - гр. Пазарджик с 

входящ № 94-00-103/21.05.2018 г., заявление с искане за предварително съгласуване промяна 

предназначението на поземлен имот в горска територия, въз основа на представените 

документи от заявителя - пълномощно лице - Румяна Георгиева Дишкова, на кмета на 

община Септември - инж. Явор Георгиев Митев, съгл. Заповед №434/02.04.2018 г., с 

приложено пълномощно заведено в нотариална служба при общ. Септември с № 

595/08.05.2018 г. 

с инвестиционно предложение: Трасе на общински /обслужващ/ път от съществуващ 

път I-8 София – Пазарджик до ПИ 385008 с НТП „Складов терен”, местност „Бунара” по 

КВС в землище на с. Варвара, общ Септември, 

и местоположение: поземлен имот с проектен номер 385021, ЕКАТТЕ 10104, на 

площ от 0,581 дка, собственост на Община Септември, с НТП гора в земеделска земя, вид на 

територията: за нуждите на селското стопанство в землището на с. Варвара в м. „Бунара”, 

съгласно скица-проект с № Ф01725/31.05.2018 г. е  част от отдел 250 „ж” – склопена култура 

по ГСП на ТП ДГС „Пазарджик” от 2014 г., на чиято територия попада имота.  

 

Комисията реши:  

 

Постановява отказ на искането за предварително съгласуване за промяна на 

предназначението на поземлен имот в горска територия, в полза на община Септември за 

Трасе на общински /обслужващ/ път от съществуващ път I-8 София – Пазарджик до ПИ 

385008 с НТП „Складов терен”, местност „Бунара” по КВС в землище на с. Варвара, общ 

Септември. 

 

 

Мотиви: 

 

Искането на кмета на община Септември попада в хипотезите на чл. 73, ал. 1, т. 2 от 

Закона за горите, промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии се 

допуска за трасе на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища, 



включително и съоръженията към тях, но имота предмет на инвестиционното намерение е с 

вид на територията – за нуждите на селското стопанство, т.е. не е горска територия. 

Промяната на предназначението на земеделски територии или нарушени територии по 

смисъла на Закона за устройство на територията в горски територии се извършва по реда на 

чл. 81 от Закона за горите безвъзмездно със заповед на министъра на земеделието, храните и 

горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. 

След издаване на заповед от Министъра на земеделието храните и горите за промяна на 

предназначението, следва да се започне процедура за предварително съгласуване промяна на 

предназначението на горски територии по Закона за горите. 

  

 Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на 

Изпълнителната агенция по горите и Регионална дирекция по горите – гр. Пазарджик 

при спазване на 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 пред 

Административен съд – Пазарджик, чрез комисията в Регионална дирекция по горите - 

гр. Пазарджик.   
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:  

(инж. Ангел Кузманов) 

 

 

СЕКРЕТАР НА КОМИСИЯТА:  

(инж. Галина Копралева)  


