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ДОКЛАД
от
д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ – министър на земеделието и храните
ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно
изключване при промяна на предназначението му на поземлен имот от
горския фонд – частна държавна собственост
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.19, ал.9, чл.14, ал.1, т.6, чл.17, ал.2, ал.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.), представям на Вашето внимание проект за Решение на Министерския
съвет за безвъзмездно изключване при промяна на предназначението му на поземлен
имот от горския фонд – частна държавна собственост, във връзка с изграждане на
„Зона 1 – Предна оперативна база на полигон „Ново село”. Засяга се площ от горския
фонд с размер 86,606 дка (осемдесет и шест декара, шестстотин и шест квадратни
метра), представляваща поземлен имот с номер 000948 в землището на с. Мокрен, община
Котел, област Сливен, в района на дейност на Държавно ловно стопанство „Котел”.
Съгласно чл.19, ал.9 от закона за горите, изключването на имота от държавния
горския фонд и промяната на предназначението е безвъзмездно, като МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА ще заплати средства за компенсационно залесяване в размер 77 775,90
лева (седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и деветдесет
стотинки), които ще постъпят в бюджета на Изпълнителна агенция по горите.
Мотивите по законосъобразност са следните:
С регистрационен индекс 0411-01/25.08.2009 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 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА,
представлявано от Аню Запрянов Ангелов – министър на отбраната. Приемането на това
решение на Министерския съвет е в изпълнение на Споразумението по прилагане
относно сигурността в изпълнение на споразумението между правителството на
Република България и правителството на Съединените американски щати за
сътрудничество в областта на отбраната (обн. ДВ. бр.29 от 18 март 2008 г.).
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
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на предназначението им е съгласувано предварително по реда на чл. 14б от Закона за
горите с регистрационен индекс 0411-01/17.04.2009 г. на председателя на Държавна
агенция по горите.
„Частичния генерален план на полигон „Ново село” за Зона 1 – Предна оперативна
база” е приет с Протокол № 1 от 01.06.2009 г. на Специализирания експертен съвет по
устройство на територията при Министерство на отбраната и одобрен от министъра на
отбраната на Република България.
На основание чл.14в, ал.3 от Закона за горите, заявлението е разгледано от
постоянната комисия, назначена със Заповед № 171/12.11.2009 г., допълнена със Заповед
№ 1070/05.10.2010 г. и Заповед № 1150/25.10.2010 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по горите, която в протокол № 5 от 14.03.2011 г. предлага да бъде
изготвено предложение до Министерски съвет за промяна предназначението на горите и
земите от горския фонд.
Проектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 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 безвъзмездно изключване при промяна на предназначението му на поземлен
имот от горския фонд – частна държавна собственост, 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 безвъзмездно изключване при промяна на предназначението му, на
поземлен имот от горския фонд – частна държавна собственост.
На основание чл.19, ал.9, във връзка с чл.14, ал.1, т.6 и чл.17, ал.2 и ал.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.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изключва безвъзмездно при промяна на предназначението му, на поземлен
имот от горския фонд – частна държавна собственост, във връзка с изграждане на „Зона
1 – Предна оперативна база на полигон „Ново село”, съгласно приет с Протокол № 1 от
2009 г. на Специализирания експертен съвет по устройство на територията при
Министерство на отбраната „Частичен генерален план на полигон „Ново село” за Зона 1 –
Предна оперативна база”, с номер 000948 в землището на с. Мокрен с ЕКАТТЕ 00045,
община Котел, площ на имота 86,606 дка (осемдесет и шест декара, шестстотин и шест
квадратни метра), в местността „Кара Чумен” при граници и съседи: № 000937 – гора в
земеделски земи на Държавата-МО, № 000947 – недървопроизводителна горска площ на
МНО, № 000352 – пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, № 000357 – ведомствен път
на Държавата-МО, № 000359 – пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имотът е
образуван от имот № 000928, съгласно скица № К01901/23.03.2011 г., издадена от
Общинска служба по земеделие – Котел, в отдел 518, част от подотдел „а” по
Лесоустройствения проект от 1994 г. (в отдел 502, част от подотдел „р” по
Лесоустройствения проект от 2005 г., съгласно Удостоверение за идентичност с изх. №
447/02.04.2009 г. на Държавно горско стопанство „Котел”) в териториалния обхват на
дейност на Държавно горско стопанство „Котел”. Имотът е частна държавна собственост,
съгласно акт № 4388/29.10.2010 г., издаден от областния управител на област с
административен център – гр. Сливен, вписан в Служба по вписванията – Котел с вх. №
571/08.11.2010 г., акт № 188, том II, дв. вх. рег. 562/08.11.2010 г.
2. Изключената площ остава частна държавна собственост, като
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, код по БУЛСТАТ 000695324, адрес на управление:
гр. София, община Столична, ул. „Дякон Игнатий” № 3, представлявано от Аню Запрянов
Ангелов – министър на отбраната, е необходимо да предприеме действия по включването
й в урбанизирани територии, съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
и придобиване на права по реда на Закона за държавната собственост във връзка с чл.
14г от Закона за горите.
3. За извършване на компенсационно залесяване МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА внася в бюджета на Изпълнителна агенция по горите по банкова сметка в
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БНБ – ЦУ, IBAN: BG17 BNBG 9661 3100 1759 01, BIC на БНБ – ЦУ, IBAN: BNBGBGSD
средства в размер на 77 775,90 лева (седемдесет и седем хиляди седемстотин
седемдесет и пет лева и деветдесет стотинки). Цената е формирана въз основа на
определената площ за компенсационно залесяване с Протокол от 23.03.2011 г. на
Регионална дирекция по горите – Сливен в размер 83,630 дка (осемдесет и три хиляди,
шестстотин и тридесет 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.
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:
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