РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните
Проект
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 на гори и
земи от горския фонд при промяна на предназначението им – публична държавна
собственост, във връзка с изграждане на „Електропровод ВЛ 110 kV от подстанция
на ветроенергиен парк „Суворово” до подстанция „Вълчи дол”
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 чл.14, ал.1, т.1, чл.14а, ал.1, чл.17, ал.2, ал.4 и чл.19, ал.1, 2 и 4
от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г. и последващите изменения и
допълнения, 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 от Преходни и заключителни разпоредби
на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.), представям на Вашето внимание
проект за Решение на Министерския съвет за изключване на гори и земи от горския фонд
при промяна на предназначението – публична държавна собственост, във връзка с
изграждане на „Електропровод ВЛ 110 kV от подстанция на ветроенергиен парк
„Суворово” до подстанция „Вълчи дол”.
Засягат се площи от горския фонд с общ размер 0,439 дка (четиристотин тридесет
и девет квадратни метра), представляваща поземлени имоти с номера 000107, 000108,
000112, 000113, 000115 и 000120 в землището на с. Щипско, обшина Вълчи дол и 000874,
000875, 000876, 000877 и 000878 в землището на гр. Суворово община Суворово, област
Варна, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”.
Изключването на имотите от горския фонд е възмездно, като за промяната на
предназначението „ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ” ЕАД ще заплати 587,00 лева (петстотин
осемдесет и седем лева), както и средства за компенсационно залесяване в размер 335,73
лева (триста тридесет и пет лева, седемдесет и три стотинки).
Мотивите по законосъобразност са следните:
С регистрационен индекс ИАГ-1980/18.01.2011 г. в Изпълнителна агенция по
горите, е постъпило заявление за изключване на гори и земи от държавния горски фонд
при промяна на предназначението им от „ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и
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адрес на управление гр. Суворово 9170, община Суворово, област Варна, ул. „Околчица”
№ 5, представлявано от Антонио Хесус Оливер Гомес и Франсиско Хосе Ирибарен
Фентанес, поотделно. „ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ” АД притежава сертификат за първи клас
инвестиция, като приемането на това решение на Министерския съвет е в изпълнение на
Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници, във връзка с
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент на Съвета.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи по реда на чл.14в,
ал.2 от Закона за горите. Изключването на горите и земите от горския фонд при промяна
на предназначението им е съгласувано предварително по реда на чл. 14б от Закона за
горите с регистрационен индекс 27-890/13.10.2009 г. на председателя на Държавна
агенция по горите. С влязла в сила заповед № РД-10-7706-34/04.02.2010 г. на областния
управител на област Варна е предвидено урегулиране и застрояване на имотите.
Проектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предлагам, на основание чл.8, ал.3 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, предложеният проект на Решение на Министерския
съвет за изключване на гори и земи от горския фонд при промяна на предназначението им
– публична държавна собственост, във връзка с изграждане на „Електропровод ВЛ 110 kV
от подстанция на ветроенергиен парк „Суворово” до подстанция „Вълчи дол”, да бъде
одобрен от Министерския съвет.
ОЙ / ИАГ

МИНИСТЪР:
д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
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ПРОЕКТ!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е № .......
от ....................... 2011 година

За изключване на гори и земи от горския фонд при промяна на
предназначението им на поземлени имоти – публична държавна собственост.
На основание чл.14а, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.1, чл.17, ал.2 и 4 и чл.19,
ал.1, 2 и 4 от Закона за горите,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изключва гори и земи от горския фонд при промяна на предназначението им
– публична държавна собственост, с общ размер 0,439 дка (четиристотин тридесет и
девет квадратни метра), във връзка с изграждане на „Електропровод ВЛ 110 kV от
подстанция на ветроенергиен парк „Суворово” до подстанция „Вълчи дол”, съгласно
действащ подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със заповед № РД-107706-34/04.02.2010 г. на областния управител на област Варна. Засяга се залесена и
незалесена площ от държавния горски фонд, представляваща имоти с номера, както
следва:
1.1. Имот с номер 000107 в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община
Вълчи дол, площ на имота 0,039 дка (тридесет и девет квадратни метра), при граници и
съседи: № 000109 – дървопроизводителна горска площ на МЗХ-ИАГ, имотът е образуван
от имот № 000104, съгласно скица-проект № К04508/20.12.2010 г., издадена от Общинска
служба по земеделие – Вълчи дол, в отдел 61, част от подотдел „н” по Лесоустройствения
проект от 2005 г. (в отдел 61, част от подотдел „и” по Лесоустройствения проект от 1995
г.) в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”.
Имотът е публична държавна собственост, съгласно акт № 7753/16.03.2011 г., регистър
7753, досие 7753, издаден от областния управител на област с административен център –
гр. Варна и вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 172, вх.
регистър 801, н.д. 562/11;
1.2. Имот с номер 000108 в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община
Вълчи дол, площ на имота 0,031 дка (тридесет и един квадратни метра), при граници и
съседи: № 000109 – дървопроизводителна горска площ на МЗХ-ИАГ, имотът е образуван
от имот № 000104, съгласно скица-проект № К04509/20.12.2010 г., издадена от Общинска
служба по земеделие – Вълчи дол, в отдел 61, част от подотдел „к” по Лесоустройствения
проект от 2005 г. (в отдел 61, част от подотдел „к” по Лесоустройствения проект от 1995
г.) в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”.
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Имотът е публична държавна собственост, съгласно акт № 7754/16.03.2011 г., регистър
7754, досие 7754, издаден от областния управител на област с административен център –
гр. Варна и вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 173, вх.
регистър 802, н.д. 563/11;
1.3. Имот с номер 000112 в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община
Вълчи дол, площ на имота 0,039 дка (тридесет и девет квадратни метра), при граници и
съседи: № 000132 – просека на МЗХ-ИАГ, имотът е образуван от имот № 000099,
съгласно скица-проект № К04510/20.12.2010 г., издадена от Общинска служба по
земеделие – Вълчи дол, в отдел 61, част от подотдел „1” по Лесоустройствения проект от
2005 г. (в отдел 61, част от подотдел „1” по Лесоустройствения проект от 1995 г.) в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”. Имотът е
публична държавна собственост, съгласно акт № 7756/16.03.2011 г., регистър 7756, досие
7756, издаден от областния управител на област с административен център – гр. Варна и
вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 175, вх. регистър
804, н.д. 565/11;
1.4. Имот с номер 000113 в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община
Вълчи дол, площ на имота 0,039 дка (тридесет и девет квадратни метра), при граници и
съседи: № 000132 – просека на МЗХ-ИАГ, имотът е образуван от имот № 000099,
съгласно скица-проект № К04511/20.12.2010 г., издадена от Общинска служба по
земеделие – Вълчи дол, в отдел 61, част от подотдел „1” по Лесоустройствения проект от
2005 г. (в отдел 61, част от подотдел „1” по Лесоустройствения проект от 1995 г.) в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”. Имотът е
публична държавна собственост, съгласно акт № 7757/16.03.2011 г., регистър 7757, досие
7757, издаден от областния управител на област с административен център – гр. Варна и
вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 176, вх. регистър
805, н.д. 566;
1.5. Имот с номер 000115 в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община
Вълчи дол, площ на имота 0,036 дка (тридесет и шест квадратни метра), при граници и
съседи: № 000117 – дървопроизводителна горска площ на МЗХ-ИАГ, имотът е образуван
от имот № 000103, съгласно скица-проект № К04512/20.12.2010 г., издадена от Общинска
служба по земеделие – Вълчи дол, в отдел 61, част от подотдел „г” по Лесоустройствения
проект от 2005 г. (в отдел 61, част от подотдел „д” по Лесоустройствения проект от 1995
г.) в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”.
Имотът е публична държавна собственост, съгласно акт № 7758/16.03.2011 г., регистър
7758, досие 7758, издаден от областния управител на област с административен център –
гр. Варна и вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 177, вх.
регистър 806, н.д. 567/11;
1.6. Имот с номер 000120 в землището на с. Щипско с ЕКАТТЕ 84022, община
Вълчи дол, площ на имота 0,044 дка (четиридесет и четири квадратни метра), при граници
и съседи: № 000138 – дървопроизводителна горска площ на МЗХ-ИАГ, имотът е
образуван от имот № 000102, съгласно скица-проект № К04513/20.12.2010 г., издадена от
Общинска служба по земеделие – Вълчи дол, в отдел 60, част от подотдел „а” по
Лесоустройствения проект от 2005 г. (в отдел 60, част от подотдел „а” по
Лесоустройствения проект от 1995 г.) в териториалния обхват на дейност на Държавно
горско стопанство „Суворово”. Имотът е публична държавна собственост, съгласно акт №
7760/16.03.2011 г., регистър 7760, досие 7760, издаден от областния управител на област с
административен център – гр. Варна и вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на
21.03.2011 г., том 3, № 179, вх. регистър 808, н.д. 569/11;
1.7. Имот с номер 000874 в землището на гр. Суворово с ЕКАТТЕ 70175, община
Суворово, площ на имота 0,031 дка (тридесет и един квадратни метра), в местността
„Мешелика” при граници и съседи: № 000882 – територии за нуждите на горското
стопанство на МЗГ-Държавно лесничейство, имотът е образуван от имот № 000796,
съгласно скица-проект № К05341/20.12.2010 г., издадена от Общинска служба по
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земеделие – Суворово, в отдел 89, част от подотдел „м” по Лесоустройствения проект от
2005 г. (в отдел 89, част от подотдел „з” по Лесоустройствения проект от 1995 г.) в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”. Имотът е
публична държавна собственост, съгласно акт № 7747/16.03.2011 г., регистър 7747, досие
7747, издаден от областния управител на област с административен център – гр. Варна и
вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 166, вх. регистър
795, н.д. 556;
1.8. Имот с номер 000875 в землището на гр. Суворово с ЕКАТТЕ 70175, община
Суворово, площ на имота 0,048 дка (четиридесет и осем квадратни метра), в местността
„Мешелика” при граници и съседи: № 000882 – територии за нуждите на горското
стопанство на МЗГ-Държавно лесничейство, имотът е образуван от имот № 000796,
съгласно скица-проект № К05342/20.12.2010 г., издадена от Общинска служба по
земеделие – Суворово, в отдел 89, част от подотдел „м” по Лесоустройствения проект от
2005 г. (в отдел 89, част от подотдел „з” по Лесоустройствения проект от 1995 г.) в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”. Имотът е
публична държавна собственост, съгласно акт № 7748/16.03.2011 г., регистър 7748, досие
7748, издаден от областния управител на област с административен център – гр. Варна и
вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 167, вх. регистър
796, н.д. 557;
1.9. Имот с номер 000876 в землището на гр. Суворово с ЕКАТТЕ 70175, община
Суворово, площ на имота 0,048 дка (четиридесет и осем квадратни метра), в местността
„Мешелика” при граници и съседи: № 000882 – територии за нуждите на горското
стопанство на МЗГ-Държавно лесничейство, имотът е образуван от имот № 000796,
съгласно скица-проект № К05343/20.12.2010 г., издадена от Общинска служба по
земеделие – Суворово, в отдел 89, част от подотдел „м” по Лесоустройствения проект от
2005 г. (в отдел 89, част от подотдел „з” по Лесоустройствения проект от 1995 г.) в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”. Имотът е
публична държавна собственост, съгласно акт № 7749/16.03.2011 г., регистър 7749, досие
7749, издаден от областния управител на област с административен център – гр. Варна и
вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 168, вх. регистър
797, н.д. 558;
1.10. Имот с номер 000877 в землището на гр. Суворово с ЕКАТТЕ 70175, община
Суворово, площ на имота 0,036 дка (тридесет и шест квадратни метра), в местността
„Мешелика” при граници и съседи: № 000882 – територии за нуждите на горското
стопанство на МЗГ-Държавно лесничейство, имотът е образуван от имот № 000796,
съгласно скица-проект № К05344/20.12.2010 г., издадена от Общинска служба по
земеделие – Суворово, в отдел 89, част от подотдел „ж” по Лесоустройствения проект от
2005 г. (в отдел 89, част от подотдел „в” по Лесоустройствения проект от 1995 г.) в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”. Имотът е
публична държавна собственост, съгласно акт № 7750/16.03.2011 г., регистър 7750, досие
7750, издаден от областния управител на област с административен център – гр. Варна и
вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 169, вх. регистър
798, н.д. 559/11;
1.11. Имот с номер 000878 в землището на гр. Суворово с ЕКАТТЕ 70175, община
Суворово, площ на имота 0,048 дка (четиридесет и осем квадратни метра), в местността
„Мешелика” при граници и съседи: № 000882 – територии за нуждите на горското
стопанство на МЗГ-Държавно лесничейство, имотът е образуван от имот № 000796,
съгласно скица-проект № К05345/20.12.2010 г., издадена от Общинска служба по
земеделие – Суворово, в отдел 89, част от подотдел „л” по Лесоустройствения проект от
2005 г. (в отдел 89, част от подотдели „5”, „ж” по Лесоустройствения проект от 1995 г.) в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”. Имотът е
публична държавна собственост, съгласно акт № 7751/16.03.2011 г., регистър 7751, досие
7751, издаден от областния управител на област с административен център – гр. Варна и
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вписан в Служба по вписванията – гр. Девня на 21.03.2011 г., том 3, № 170, вх. регистър
799, н.д. 560/11.
2. „ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ” ЕАД с идентификация: ЕИК 131282303 7990/2004 110,
седалище и адрес на управление: гр. Суворово 9170, община Суворово, област Варна, ул.
„Околчица” № 5, представлявано от Антонио Хесус Оливер Гомес и Франсиско Хосе
Ирибарен Фентанес, поотделно, заплаща цена за промяна предназначението в размер на
587,00 лева (петстотин осемдесет и седем лева), видно от удостоверения за ценка с
номера, както следва:
2.1. Удостоверение за оценка № 1520 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000107 с
цена за промяна на предназначението 34,00 лева и площ за компенсационно залесяване
0,039 дка;
2.2. Удостоверение за оценка № 1516 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000108 с
цена за промяна на предназначението 55,00 лева и площ за компенсационно залесяване
0,031 дка;
2.3. Удостоверение за оценка № 1517 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000112 с
цена за промяна на предназначението 18,00 лева и без площ за компенсационно
залесяване;
2.4. Удостоверение за оценка № 1514 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000113 с
цена за промяна на предназначението 18,00 лева и без площ за компенсационно
залесяване;
2.5. Удостоверение за оценка № 1513 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000115 с
цена за промяна на предназначението 35,00 лева и площ за компенсационно залесяване
0,036 дка;
2.6. Удостоверение за оценка № 1515 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000120 с
цена за промяна на предназначението 50,00 лева и площ за компенсационно залесяване
0,044 дка;
2.7. Удостоверение за оценка № 1523 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000874 с
цена за промяна на предназначението 58,00 лева и площ за компенсационно залесяване
0,031 дка;
2.8. Удостоверение за оценка № 1521 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000875 с
цена за промяна на предназначението 90,00 лева и площ за компенсационно залесяване
0,048 дка;
2.9. Удостоверение за оценка № 1522 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000876 с
цена за промяна на предназначението 90,00 лева и площ за компенсационно залесяване
0,048 дка;
2.10. Удостоверение за оценка № 1518 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000877 с
цена за промяна на предназначението 61,00 лева и площ за компенсационно залесяване
0,036 дка;
2.11. Удостоверение за оценка № 1519 от 05.01.2011 г. за имот с номер 000878 с
цена за промяна на предназначението 78,00 лева и площ за компенсационно залесяване
0,048 дка,
издадени от регионална комисия по оценка при Регионална дирекция по горите гр. Варна, вносима в бюджета на Изпълнителна агенция по горите по банкова сметка в
БНБ – ЦУ, IBAN: BG17 BNBG 9661 3100 1759 01, BIC на БНБ – ЦУ, IBAN: BNBGBGSD.
3. За извършване на компенсационно залесяване „ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ” ЕАД
внася в бюджета на Изпълнителна агенция по горите по банкова сметка в БНБ – ЦУ,
IBAN: BG17 BNBG 9661 3100 1759 01, BIC на БНБ – ЦУ, IBAN: BNBGBGSD средства в
размер на 335,73 лева (триста тридесет и пет лева, седемдесет и три стотинки).
Цената е формирана въз основа на посочените в удостоверенията за оценка площи за
компенсационно залесяване, с общ размер 0,361 дка (триста шестдесет и един квадратни
метра) и цена за 1 (един) декар компенсационно залесяване в размер на 930,00 лева/дка
(деветстотин и тридесет лева за декар), определена със Заповед № 47 / 14.01.2011 г. на
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
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4. Разрешавам сеч на дървета в изключената площ, като добива на дървесина се
извършва при условията и по реда на чл.74, ал.6-9 и чл.86, ал.5 и ал.6 от Правилника за
прилагане на Закона за горите.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

Главен секретар на МЗХ:
/ Лилия Иванова /
Директор на дирекция
„Правно-нормативни дейности” на МЗХ:
/ Марияна Николова /
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В Е Т

СЪОБЩЕНИЕ
ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

Днес, …………...2011 г. Министерският съвет на Република България, на
основание чл.14а, ал.1, във връзка с чл.14, ал.1, т.1, чл.17, ал.2 и 4 и чл.19, ал.1, 2
и 4 от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г. и последващите
изменения и допълнения) и § 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.), реши:
Изключва гори и земи от горския фонд при промяна на предназначението им –
публична държавна собственост с общ размер на 0.439 дка (четиристотин тридесет и
девет квадратни метра), във връзка с изграждане на „Електропровод ВЛ 110 kV от
подстанция на ветроенергиен парк „Суворово” до подстанция „Вълчи дол”.
Изключването от горския фонд е възмездно, като „ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ” ЕАД
заплаща цена за промяна предназначението в размер 587,00 лв. (петстотин осемдесет и
седем лева) в бюджета на Изпълнителна агенция по горите, както и средства за
компенсационно залесяване в размер на 335.73 лева (триста тридесет и пет лева,
седемдесет и три стотинки).
ОЙ / ИАГ

Съгласувал:
Съветник на министъра:
(Мирослав Иванов)
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