РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните

ЗАПОВЕД
№ РД 09-770
София 30.10. 2015 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и §7, ал. 2 от
Преходните и заключителните разпоредби на Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и доклад на
заместник-министъра

на

земеделието

и

храните

с

регистрационен

индекс

93-

11618/30.10.2015 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Утвърждавам следните образци на документи по Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:
1. Образец на годишен план за ползване на дървесина по чл. 6, ал. 1, съгласно
Приложение 1.
2. Образец на позволително по чл. 71, ал. 3, съгласно Приложение 2.
3. Образец на информационна табела по чл. 13, ал. 4, съгласно Приложение 3.
4. Образец на информационна табела по чл. 52, ал. 5, съгласно Приложение 4.
ІІ. Приложенията по т. І.1 до 4 включително са неразделна част от настоящата
заповед.
ІІІ. Позволителното по т. І.2 се изработва двустранно (част А и част Б) в два
екземпляра на бяла химизирана хартия с лого, поставено в горния ляв край, на:
ДГС/ДЛС, за горските територии – държавна собственост; УОГС, за горските територии,
предоставени им за управление; общината, за горските територии – общинска
собственост. Първият екземпляр на позволителното се предоставя на купувача, а
вторият екземпляр е за лицето, което го е издало и остава в кочана. Номерът на
позволителното е петцифрено число.
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ІV. Информационните табели по т. І.3 и т. І.4 са с минимални размери А4 (210
мм Х 297 мм) и се изработват по начин, който позволява защитата им от атмосферни
влияния, и се поставят задължително на горските пътища и туристическите пътеки,
преминаващи през обекта, както и на временния горски склад. Информационните
табели, поставени до влизане в сила на тази заповед, се премахват след подписване на
констативния

протокол

за

освидетелстване

на

сечището

и

отстраняване

на

предписанията, дадени с него.
V. Отменям Заповед № РД 09-1231/28.12.2011 г. на министъра на земеделието и
храните.
VІ. Образците по т.І да се публикуват на интернет страницата на Министерството
на земеделието и храните, както и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по
горите.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник –
министър на земеделието и храните.
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение
и изпълнение.

/П/
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Министър
СЪГЛАСУВАЛИ:
доц. Георги Костов, Заместник-министър:

.................................

Магдалена Дакова, директор на дирекция АПО:

.................................

инж. Виржиния Хубчева, директор на дирекция РГС:

.................................

инж. Олег Илиев, началник на отдел ДГП:

................................

Изготвил: инж. Елена Величкова, държавен експерт отдел в ДГП:

................................
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