Приложение 1 от заповед № РД 49-144/25.04.2013 г.
част Б

част А

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

…………...........………………
(

ДП ………., ДГС/ДЛС................ / УОГС / ОБЩИНА

)

Серия: (абревиатура)

№ .........

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
коледни елхи, зеленина, дрянови клони до 1 м., смола, борина, сено, кори,
лико, семена, лишеи, мъхове, листников фураж, улов на животни, които не
са дивеч и лечебни растения по Закона за лечебните растения
На основание на .........................................................................................................

1. Да носи със себе си оригинал или копие на издаденото позволително по време на
извършване на дейности в горските територии по ползване на описаните в него
недървесни горски продукти.
2. Да не допуска ползването на описаните горски продукти по начини и със средства,
водещи до увреждане или унищожаване на оставащия дървостой и подраст или до
изтощаване на ресурсите.
3. Да спазва правилата и изискванията за техническа и противопожарна безопасност
при дейности в горските територии.

и заявление с вх.№ ………………………………..
разрешава се на ……………………………………………………......……………..
( три имена / наименование )

ЕГН / ЕИК……………………………… от гр./с./…………………........……….
да ползва в ……………………….....…….. (държавна, общинска) горска територия

4. Да транспортира недървесните горски продукти, предмет на стопанска дейност,
както и коледните елхи придружени с превозен билет.
5. Ползвателят няма право да добива и да се разпорежда с останалите недобити и
неизвозени количества по позволителното след изтичане на посочения в позволителното
срок.

следните видове и количества недървесни горски продукти:
№

наименование

мярка

количество

цена,
лв.

общо,
лева

1
2
3
4
5
6

При нарушаване на изискванията ползвателят е отговорен по Закона за горите и
другите подзаконови нормативни актове.

Ползвателят е инструктиран и запознат с правилата за добив на недървесни горски
продукти от ................................................................................................................................,
на длъжност ...................................................

Подпис: ...................................

Всичко:
Документ за платена цена - фактура № ............................от .................... 20...... г.
Начин на ползване (за билките): .............................................................. .
Срок за ползване: ………………………………… г.
Временни складове в местност (отдел) …………………………………………………
Упълномощено длъжностно лице ……………………………
(име, фамилия, подпис и печат)

Инструктиран : ...................................................................
( име, фамилия, подпис )
Дата : ....................................

Приложение 2 от заповед № РД 49-144/25.04.2013 г.
част А

част Б
(отпечатва се на гърба на част А)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

…………...........………………
( ДП / УОГС / ОБЩИНА )

Серия: (абревиатура)

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

№ .........

ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения (извън списъка на
лечебните растения по Закона за лечебните растения) или части от тях

1. Да носи със себе си оригинал или копие на издаденото позволително по време на
извършване на дейности в горските територии по ползване на описаните недървесни
горски продукти.
2. Да не допуска ползването на описаните горски продукти по начини и със средства,
водещи до увреждане, унищожаване или изтощаване на ресурсите.

На основание заявление с вх.№ ………………………………. и документ за
платена цена ...........................................
разрешава се на ……………………………………………………......……………..
( три имена / наименование )

ЕГН / ЕИК: …………………………… от гр./с./…………………........................……….

3. Да спазва правилата и изискванията за техническа и противопожарна безопасност
при дейности в горските територии.
При нарушаване на изискванията ползвателят е отговорен по Закона за горите и
другите подзаконови нормативни актове.
Проведен инструктаж и запознат с правилата за добив на недървесни горски
продукти

да добива през ............... календарна година гъби, ароматни и лечебни растения
(извън списъка на лечебните растения по ЗЛР) от горските територии,
предоставени за управление / собственост на ....................................................
(държавно предприятие / община).
Длъжностно лице ………………………........……
(име, фамилия, подпис и печат)

от

....................................................................................................................,

длъжност ......................................... .

Инструктиран : .................................
(име, фамилия, подпис)

Подпис: ...................................

Дата ......................................

на

