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КПППИГТ - 7 
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Комисия в Регионална дирекция по горите - Берковица, назначена със Заповед № РД 49- 

313/15.08.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, изменена със заповеди №№ РД 

49-200/05.06.2012 г., № РД 49-262/17.07.2012 г., № РД 49-14/29.01.2013 г. и № РД 49-

52/17.02.2015 г. във връзка с чл. 74, ал. 2, т. 1, ал. 3, чл. 75, ал. 1, т.2, чл. 77, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за горите 

 

         Протокол № 7 

                               от 10.09.2015 г. 

         

 

РЕШЕНИЕ № 7 от 10 септеври 2015 година 

 

І. ИСКАНЕ ЗА  ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

 

 

 

 

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 - Берковица с входящ 

номер № СГТ - 112/26.08.2015 г., искане за предварително съгласуване промяна на 

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

документи от юридическо лице, с инвестиционно предложение: изграждане на 

хидротехническо съоръжение - заустващо съоръжение и открит канал  

 и местоположение: поземлен имот в горска  територия – частна държавна собственост 

с кад. № 000454, землище на гр. Оряхово, общ. Оряхово, по скица № Ф04053/12.08.2015 г., 

издадена от общинска служба по земеделие - Оряхово, с площ от 0,576 дка (петстотин 

седемдесет и шест кв. м.)  в местността „Бататовец”, при граници и съседи: № 000455 - 

дървопроизводителна площ, № 000045 -пасище, мера. Съгласно становище на ТП ДГС 

Оряхово, поземлен имот с номер 000454 е частна държавна собственост и попада в отдел 46, 

подотдел „1”, „б”  по ЛУП от 2006 г. на ТП ДГС Оряхово в териториалния обхват на дейност 

на „Северозападно държавно предприятие” гр. Враца. 

 Комисията реши: Съгласува  искането за предварително съгласуване за промяна 

предназначението на поземлен имот в горска територия за изграждане на хидротехническо 

съоръжение - заустващо съоръжение и открит канал, по КВС с № 000454 - частна държавна 

собственост с площ 0,576 дка, отдел 46, подотдел „1, „б” по ЛУП от 2006 г. на ТП ДГС 

Оряхово в полза на юридическо лице, съгласно приложеното задание за изготвяне на проект за 

Подробен устройствен план при условие основните кадастрални данни за територията, заета 

от проекта, да представляват тези по приложената скица на поземлен имот с № 000454 по КВС 

на гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца. 
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 Съгласно чл.75, ал.4 от Закона за горите: „Одобряването на подробен устройствен план 

по реда на Закона за устройство на територията се извършва след предварително съгласуване 

промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии“. 

  

 

М  о  т  и  в  и: 

 

На основание чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, промяна предназначението на 

поземлени имоти в горски територии се допуска за изграждане на хидротехнически 

съоръжения. 

За поземлен имот в горски територии по КВС № 000454 - частна държавна собственост, 

в землището на гр. Оряхово, общ. Оряхово има приложени към преписката скица, издадена от 

ОСЗ - Оряхово и съгласувана от РДГ - Берковица, задание за изработване на Подробен 

устройствен план, изготвено в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и одобрено с Решение № 
651 от Протокол № 69/26.02.2015 г. на Общински съвет - Оряхово. 

Съгласно становище на ТП ДГС Оряхово, постъпило в Регионална дирекция по горите 

- Берковица, поземленият имот засегнат от инвестиционното намерение е частна държавна 

собственост. Имотът не засяга прокар, разсадници, оградени ловностопански площи, семенни 

бази и семепроизводствени градини. Не пречи на осъществяването на горскостопански 

(дърводобив) и ловностопански мероприятия в района. В имота няма сгради и подземни 

съоръжения и други инфраструктурни обекти. Съществува съвместимост на инвестиционното 

намерение с функциите на съседните имоти. За същия имот няма други заявители. 

Директорът на ТП ДГС Оряхово дава положително становище за промяна 

предназначението на поземления имот, засегнат от инвестиционното намерение. 

Заявление по образец за промяна на предназначението се подава до органа, издал 

решението за предварително съгласуване, като се прилагат документи по реда на чл. 77, ал. 1, 

т. 1 – 5 от Закона за горите. Всяко приложение към заявлението трябва да представлява 

официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените 

форми и ред. 

Настоящето решение може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 
Председател: /п/                                                           Секретар: /п/ 

              /инж. С. Каменов/                                                 /инж. М. Новкова/ 


