РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ – министър на земеделието и храните

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за изключване от горския
фонд при промяна на предназначението му на поземлен имот – публична държавна
собственост, представляващ гори и земи в гр. Малко Търново, община Малко Търново,
област Бургас, необходим за изграждане на обект: „Полски път до ПИ 45022 в
местността „Мечкобиево”, землище на гр. Малко Търново – пътна връзка на път ІІ-99,
км. 107+920 – ляво”, довеждащ до депо за обезвреждане на битови отпадъци.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация и на основание чл.14г, ал.1, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2, буква
„а”, чл. 14а, ал. 1, чл. 17, ал. 2 и ал. 4 и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за горите (обн.,
ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г.,
бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36,
80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 63, 69, 70 и 91 от 2008 г., бр.
6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г. и бр. 73, 87 и 88 от 2010 г.), отм. с § 2 от
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55
Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55

08.03.2011 г.) и § 5, ал. 1 на Преходни и заключителни разпоредби на Закона за
горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.), представям на вниманието Ви проект на
Решение на Министерски съвет за изключване от горския фонд при промяна на
предназначението му на поземлен имот в гр. Малко Търново, община Малко Търново,
област Бургас. Засяга се залесена и незалесена горска площ в териториалния обхват на
дейност на Държавно горско стопанство „Малко Търново”, попадащ на територията на
природен парк „Странджа” - публична държавна собственост, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 2
от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999
г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от
2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 63,
69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г. и бр. 73, 87 и 88 от 2010
г.), отм. с § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн., ДВ,
бр. 19 от 08.03.2011 г.)
С проекта на решение се предвижда да се изключи при промяна на
предназначението им гори и земи от държавния горски фонд, представляващи поземлен
имот с идентификатор 46663.50.957 в гр. Малко Търново, община Малко Търново, област
Бургас с площ 2,167 дка (два декара, сто шестдесет и седем квадратни метра).
С реализирането на проекта се осигурява изграждане на обект: „Полски път до ПИ
45022 в местността „Мечкобиево”, землище на гр. Малко Търново – пътна връзка на път
ІІ-99, км. 107+920 – ляво”, довеждащ до депо за обезвреждане на битови отпадъци.
Реализирането на проекта ще осигури достъп до отредения имот за „Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново” с цел
осигуряване на екологосъобразни условия за обезвреждане на битовите отпадъци и
опазване на околната среда на територията на общината. Теренът, предвиден за
реализация на пътя, представляващ поземлен имот с идентификатор 46663.50.957 в гр.
Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, попада в границите на природен
парк „Странджа”, който е защитена територия по смисъла на Закона за защитените
територии и в защитена зона „Странджа” с код BG0001007, за опазване на природните
местообитания и на дивата фауна и флора, и защитена зона „Странджа” с код BG0002040,
за опазване на дивите птици по Закона за биологичното разнообразие, включени в
приетите с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет списъци от защитени зони. С
Решение № 15-9/2008 г. на МОСВ е одобрено инвестиционното предложение за
изграждане на депо за обезвреждане на битови отпадъци, включващо изграждане на
експлоатационни пътища (асфалтиране и разширение на съществуващ горски път – 2 км),
на основание заключението на представен доклад по ОВОС, съгласно който
инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху
защитените зони, няма да доведе до унищожаване и увреждане на местообитания, предмет
на опазване в защитената зона, и не противоречи на режима, предвиден в Заповед № РД350/14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на природен парк
„Странджа” и на режима, предвиден в Заповед № РД-802/04.11.2008 г. на министъра на
околната среда и водите за защитена зона „Странджа” с код BG 0002040.
Мотивите по законосъобразност са следните:
С рег. индекс ИАГ-372/23.09.2010 г. в Изпълнителна агенция по горите е постъпило
заявление на община Малко Търново с ЕИК 000057086 със седалище и адрес на
управление: Бургаска област, община Малко Търново, гр. Малко Търново, п.к. 8350, ул.
„Търновска комуна” № 3, управляващ: Иван Желязков Иванов, ЕГН 6405230568.
Заявлението е окомплектовано с всички изискуеми документи по реда на чл.14в, ал.2 на
Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г.,
бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005
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г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 63, 69,
70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г. и бр. 73, 87 и 88 от 2010 г.),
отм. с § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн., ДВ, бр.
19 от 08.03.2011 г.), за изключване на гори и земи от държавния горски фонд – публична
държавна собственост, във връзка с обект: „Полски път до ПИ 45022 в местността
„Мечкобиево”, землище на гр. Малко Търново – пътна връзка на път ІІ-99, км. 107+920 –
ляво”, довеждащ до депо за обезвреждане на битови отпадъци.
Съгласно разпоредбите на § 5, ал. 1 на Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.), заявления подадени до влизането в
сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.
Предвид обстоятелството, че заявление с регистрационен индекс ИАГ372/23.09.2010 г. е подадено преди влизане в сила на новия Закон за горите (обн., ДВ, бр.
19 от 08.03.2011 г.), то приключването на процедурата ще се довърши по реда на Закона за
горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и
78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр.
29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 63, 69, 70 и 91
от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г. и бр. 73, 87 и 88 от 2010 г.), отм. с §
2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от
08.03.2011 г.), във връзка с § 5, ал. 1 на Преходни и заключителни разпоредби на Закона
за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.).
С писмо с рег. индекс 08-22/16.03.2010 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по горите е дадено предварително съгласуване за изключване на
горите и земите от горския фонд на основание чл. 14б от Закона за горите.
С влязло в сила Решение № 28/25.06.2010 г. на общински съвет Малко Търново е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за реализиране на обект: „Полски
път до ПИ 45022 в местността „Мечкобиево”, землище на гр. Малко Търново – пътна
връзка на път ІІ-99, км. 107+920 – ляво”, довеждащ до депо за обезвреждане на битови
отпадъци.
На основание чл.14в, ал.3 от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр.
79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16
и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24,
53 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 63, 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от
2009 г. и бр. 73, 87 и 88 от 2010 г.), отм. с § 2 от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.), заявлението за изключване е
разгледано от постоянната комисия, назначена със Заповед № 171/12.11.2009 г., допълнена
със Заповед № 1070/05.10.2010 г. и изменена със Заповед № 1150/25.10.2010 г. на
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, която в протокол №
6/21.03.2011 г. предлага да се изготви проект на Решение на Министерски съвет за
промяна предназначението на горите и земите от горския фонд.
Изключването от горския фонд е възмездно. С удостоверение за оценка №
123/07.09.2010 г. издадено от Регионална дирекция по горите - гр. Бургас, община Малко
Търново следва да заплати за изключването на имота стойност в размер на 10 050,00 лева
(десет хиляди и петдесет лева) и за компенсационно залесяване средства в размер на
1041,60 лева (хиляда и четиридесет и един лева и шестдесет стотинки), които ще
постъпят по бюджета на Изпълнителна агенция по горите.
Предложения проект на решение няма да окаже пряко и/или косвено въздействие
по държавния бюджет, поради което не се прилага финансова обосновка.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предлагам, на основание чл. 14а, ал. 1 от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от
1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99
от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от
2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 63, 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32,
74, 80, 94 и 103 от 2009 г. и бр. 73, 87 и 88 от 2010 г.), отм. с § 2 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.), във
връзка с § 5, ал. 1 на Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн., ДВ,
бр. 19 от 08.03.2011 г.) и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, Министерския съвет да одобри предложеният проект на
Решение на Министерския съвет за изключване от държавния горски фонд при промяна на
предназначението му на поземлен имот - публична държавна собственост, представляващ
гори и земи, разположени в гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас,
необходими за реализиране на обект: „Полски път до ПИ 45022 в местността
„Мечкобиево”, землище на гр. Малко Търново – пътна връзка на път ІІ-99, км. 107+920 –
ляво”, довеждащ до депо за обезвреждане на битови отпадъци.

МИНИСТЪР:
д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е № ……………….
от ………….……… 2011 година
За изключване от горския фонд при промяна на предназначението му на поземлен
имот – публична държавна собственост, представляващ гори и земи в гр. Малко Търново,
община Малко Търново, област Бургас, необходим за изграждане на обект: „Полски път
до ПИ 45022 в местността „Мечкобиево”, землище на гр. Малко Търново – пътна връзка
на път ІІ-99, км. 107+920 – ляво”, довеждащ до депо за обезвреждане на битови отпадъци.
На основание чл.14г, ал.1, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2, буква „а”, чл. 14а, ал. 1, чл. 17,
ал. 2 и ал. 4 и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр.
79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107
от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от
2007 г., бр. 43, 54, 63, 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г. и бр. 73,
87 и 88 от 2010 г.), отм. с § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите
(обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.) и § 5, ал. 1 на Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изключва при промяна на предназначението му на имот от горския фонд –
публична държавна собственост, необходим за изграждане на обект: „Полски път до ПИ
45022 в местността „Мечкобиево”, землище на гр. Малко Търново – пътна връзка на път ІІ99, км. 107+920 – ляво”, довеждащ до депо за обезвреждане на битови отпадъци, съгласно
подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с Решение № 388/25.06.2010 г. на
общински съвет Малко Търново, представляващ поземлен имот с идентификатор
46663.50.957 в гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-93/19.12.2007 г. на
изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-021235/04.08.2010 г. на началника на СГКК – Бургас, с площ 2,167 дка (два декара, сто
шестдесет и седем квадратни метра), съседи: 46663.50.956, 46663.45.6, 46663.45.900,
46663.45.7, 46663.50.896, 46663.35.292, съгласно скица на поземлен имот № 2026/25.01.2011
г., издадена от СГКК – Бургас, попадащ в отдел 128, част от подотдел „1” и отдел 129, част
от подотдел „б” по Лесоустройствен проект от 2008 г., в териториалния обхват на дейност на
Държавно горско стопанство „Малко Търново”, съгласно становище с изх. № 04-05-

628/23.08.2010 г. на Регионална дирекция по горите – Бургас, акт за публична държавна
собственост № 5318/19.01.2011 г., издаден от областна администрация на област Бургас,
вписан в служба по вписванията – гр. Малко Търново на 24.01.2011 г., том І, № 36, дв. вх.
рег. № 39, и.д. 36.
2. Община Малко Търново с БУЛСТАТ 000057086 със седалище и адрес на управление:
Бургаска област, община Малко Търново, гр. Малко Търново, п. к. 8350, ул. „Търновска
комуна” № 3, управляващ: Иван Желязков Иванов, ЕГН 6405230568, заплаща цена за
изключване в размер на 10 050,00 лв. (десет хиляди и петдесет лева), видно от удостоверение
за оценка № 123/07.09.2010 г., издадено от Регионална дирекция по горите - гр. Бургас.
3. За извършване на компенсационно залесяване Община Малко Търново внася в
бюджета на Изпълнителна агенция по горите по банкова сметка на ИАГ: БНБ - ЦУ София,
IBAN: BG17 BNBG 9661 3100 1759 01, BIC на БНБ BNBGBGSD, средства в размер на 1041,60
лева (хиляда четиридесет и един лева и шестдесет стотинки). Стойността е формирана въз
основа на площта на горите, подлежащи на компенсационно залесяване с размер 1,120 дка,
определена в удостоверение за оценка № 123/07.09.2010 г., издадено от Регионална дирекция
по горите - гр. Бургас и цената на 1 дка (един декар) компенсационно залесяване в размер
930,00 лв/дка, определена със Заповед № 47 от 14 януари 2011 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по горите.
4. Разрешава се сеч на дървета само в изключената площ, съгласно наредбата приета по
реда на чл. 101, ал. 3 от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.).

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
ЛИЛИЯ ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
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