
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 М и н ис т ър  н а  з е ме д е ли е то  и  х р ан и те  

 

 

З А П О В Е Д 

 

№  РД 49 - 281 
 

София, 19.07.2016 г. 
 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Изменям „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия 

по чл. 163 от Закона за горите”, утвърдени с моя заповед № РД 49-267/13.07.2016 г., 

както следва: 

1. В чл. 12, ал. 2 думите „по чл. 12” се заменят с „по ал. 1”. 

2. В чл. 18, ал. 3 се изменя така: 

„(3) Класирането на поземлените имоти в горски територии се извършва според 

разликата в единичните цени на декар – от оценката на независимия оценител спрямо 

предложената от заявителя цена. На първо място се класира предложението за продажба, 

при което разликата между цената на декар от оценката по чл. 16 и посочената от 

заявителя е най-голямо положително число.” 

3. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 се изменя така: 

 

„Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН/И ИМОТ/И  

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА / собствениците: 

Име, презиме, фамилия и ЕГН: 
 
 

1. ….................................................................................... 

2. ….................................................................................... 

3. ….................................................................................... 

4. ….................................................................................... 

5. ….................................................................................... 

Адрес за кореспонденция: 

Гр./село, пощенски код, Област, Улица №  

 …......................................................................................... 
 
….......................................................................................... 

Телефонен номер /стационарен или 
мобилен/:  …......................................................................................... 

Електронен адрес: 
  
…......................................................................................... 

     Р Е ПУ БЛ ИКА  Б ЪЛ ГА РИ Я  



 
 

ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, в случай, че документите се подават от упълномощено 
лице 

Име, презиме, фамилия и ЕГН: 
  
…......................................................................................... 

Пълномощно № и дата 
 
…......................................................................................... 

ДАННИ ЗА ИМОТИТЕ, ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ  

№ НА ИМОТА, 
находящ се в земл..... , 
ЕКАТТЕ...................... 
 

1. …............................................. 

2. ….............................................. 

3. ….............................................. 

4. ….................................................... 

5. ….................................................... 

6.  ........................................................ 

Площ, дка 
 

1. …............................................. 

2. …............................................. 

3. …............................................. 

4.  ........................................................ 

5. …..................................................... 

   6. ........................................................ 

Вид на горската 
територия 
 

1. ..................................................... 

2. ….................................................. 

3. ….................................................. 

4. ….................................................... 

5. ........................................................ 

6. ........................................................ 

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ  
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи с  или с  ) 

1. 

Копие от документ за собственост – решение, издадено от общинската служба 
по земеделие по местонахождението на поземления имот с протокол за въвод 
във владение, нотариален акт, договор за продажба, договор за доброволна 
делба 

□ 

2. 
Актуална скица на имота от картата на възстановената собственост или от 
Кадастралния регистър с партида за тях 

□ 

3. 

 Извадка от горскостопански план или програма / лесоустройствен проект с 
таксационни описания за залесените горски територии за подотделите, 
включени в имота 

□ 

4. 

Удостоверение за наследници – когато имота е възстановен на 
наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на 
имота 

□ 

5. 
Нотариално заверено пълномощно от собственика/съсобствениците на имота, 
когато заявлението се подава чрез пълномощник   

□ 

6. Запечатан непрозрачен плик с предложена цена за всеки отделен имот □ 

Забележка: Документите по т. 1 до т. 3 са задължителни, тези по т. 4 и т. 5 – само в посочените случаи. 

……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................ 

                                                  ( дата / име и подпис на заявителя/ите)                                                       „ 

 

Заповедта да се сведе до знанието на държавните предприятия по чл. 163 от Закона 

за горите и да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и 

храните и на ДП. 
 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА /П/ 
Министър 

 

 

 

 

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


