РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните
ЗАПОВЕД
№ 144
София,25.04.2013 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 42, ал. 1, т. 1 от
Закона за лечебните растения, във връзка с чл. 83, ал. 4 от Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и одобрен
доклад .................................
НАРЕЖДАМ:
І. Утвърждавам образец на 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 и улов на животни, които не са дивеч, по
реда на чл. 81, ал. 1, т. 3 от Наредбата (Приложение 1). Същият образец да се използва и
при ползването на лечебни растения по Закона за лечебните растения от горските
територии – държавна собственост.
ІІ. Утвърждавам образец на 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 по реда на чл. 81,
ал. 1, т. 3 от Наредбата (Приложение 2).
ІІІ. Образците на позволително по т. І. и т. ІІ са неразделна част от настоящата
заповед.
ІV. Позволителните по т. І. и т. ІІ се отпечатват във формат А5 на бяла химизирана
хартия в два екземпляра, като част Б от образците се отпечатват на гърба на част А от
образеца. Първият екземпляр на позволителното се предоставя на купувача, а вторият
екземпляр е за лицето, което го е издало, и остава в кочана. Серията на позволителното е
до четири главни букви (абревиатура), а номерът на позволителното е петцифрено число.
V. Отменям моя заповед № РД 49-552 от 12.12.2012 г.
VІ. Образците да се публикуват на интернет страницата на Министерство на
земеделието и храните, както и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по
горите.
VІІ. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Кинанов, директор на
дирекция „Управление на собствеността и държавно участие”.
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