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Относно: Утвърдени Правила за закупуване на горски територии от държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ,
Със Заповед № РД 49-31/01.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и
горите, която Ви е изпратена по електронната поща, са утвърдени „Правила за
закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за
горите“ (Правила).
Правилата предвиждат възможност заявления и документите към тях да се
депозират и по пощата или чрез куриер, което е свързано с извънредната
епидемиологична обстановка в страната. Това обстоятелство не следва да е причина за
отказ за провеждане на консултации на място със заинтересовани лица, при спазване на
въведените противоепидемични мерки за сигурност. Обръщам изрично внимание за

оказване на техническа помощ и съдействие от страна на определените служители, при
изразено желание от такава.
Министерството на земеделието, храните и горите обявява 04.02.2021 г. за начало
на приема на заявления от заинтересованите собственици на горски територии, които
желаят да ги предложат за продажба на съответното държавно предприятие, а крайният
срок за подаването им – 07.05.2021 г.
Моля да предприемете необходимите действия за публикуване на видно място на
интернет страницата на ръководеното от Вас предприятие на Правилата в работен
формат, които да бъдат лесно достъпни по време на цялата кампания. За избягване на
евентуални недоразумения, утвърдените през 2019 г. Правила и публикуваната
информация от процедурата през 2020 г. следва да бъдат изтеглени от заглавните
страници и архивирани, с изключение на последната публикувана информация по чл. 25
за сключените сделки, която може да служи за ориентир на собствениците на горски
територии.
Правилата следва да бъдат сведени до знанието на всички териториални
поделения, като се определят отговорните служители, които ще консултират
заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите
документи, тяхното разглеждане и класиране на различните етапи от процедурата,
съгласно настоящите Правила. Имената на служителите и телефоните за контакт с тях
също се публикуват на интернет страниците на съответното ДП, ДГС и ДЛС.
Обръщам внимание, че разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от Правилата изисква
предложението на управителния съвет на предприятието за изразходване на средства от
фонд „Инвестиции в горите” за закупуване на поземлени имоти в горски територии да се
представи на министъра на земеделието, храните и горите преди сключване на сделките.
, При необходимост от съдействие по възникнали въпроси, можете да се обръщате
към инж. Елена Величкова, държавен експерт в отдел „Държавни горски предприятия“,
тел. 02/985 11 562, мобилен тел. 0885 284440.

Приложение: копие на Заповед № РД 49-31/01.02.2021 г. на министъра на
земеделието, храните и горите и приложения – 10 стр.

С уважение,
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