
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  н а  зем ед ел и ет о  и  хр ан и т е
Кабинет  н а  м и н и ст ър а  

До

Г-ЖА ЙОРДАНКА НАЙДЕНОВА

Относно:

Ваше запитване, получено на електронната поща на министъра на

официалния сайт на министерството minister@mzh.government.bg,

На  05.05.2015г.                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА, 

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Министерство на земеделието и храните

по електронната поща на министъра на земеделието и храните, Бихме искали да Ви

информираме, че:

Имот № 551024, с площ от 2,880 дка, намиращ се в землището на с. Ставерци,

Община Долна Митрополия, попада в подотдели по Лесоустройствен проект на ДГС –

Плевен, както следва:

- 129 „ж” – 0.5 дка изсечена тополова култура. Сечта е изведена по позволително

за сеч № 0061410/16.08.2012 г. Площта не е залесена и подлежи на залесяване в срока по

чл. 97 от Закона за горите – в срок до три години след изсичане на насаждението.

Тополата е възобновена издънково, като височината на издънките е 2,5 – 3 м. Видно от

писмо № 4754/03.08.2012 г. на РИОСВ – Плевен, извеждането на сечта няма да окаже

отрицателно въздействие върху защитена зона „Река Искър”;

- 129 „16” – 2.38 дка и представлява затревена голина, обрасла с редки храсти,

видно от писмо № 4754/03.08.2012 г. на РИОСВ – Плевен. Имотът не се обработва като

земеделска земя. При направената справка в Общинска служба „Земеделие” в община

Долна Митрополия се установи, че имотът е горска територия и се стопанисва съгласно

Закона за горите и подзаконовите му актове.

С нотариално заверено пълномощно от 08.06.2012 г. Вие упълномощавате инж.

Валентин Кожухаров с права да Ви представлява пред органите на ДГС, РДГ, ИАГ,

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55
тел. 02 / 985-11-858, факс: 02 / 985-11-182

minister@mzh.government.bg
www.mzh.government.bg



РИОСВ, ОСЗГ, Община Плевен и други органи за собствения Ви имот с № 551024,

находящ се в местността „Селището”, на територията на с. Ставерци, обл. Плевен.

Инж. Кожухаров, като пълномощник, е подал в РДГ – Ловеч заявление с вх.№ I-

2-6712/10.08.2012 г. за разглеждане и утвърждаване на горскостопанска програма.

Горскостопанската програма е одобрена от директора на РДГ – Ловеч със Заповед № I-

3-791/10.08.2012 г. С писмо № I-2-6854/10.08.2012 г. на РДГ – Ловеч Вие сте уведомена

за утвърждаване на горскостопанската програма.

За извършване на сечта е издадено позволително за сеч № 0061410/16.08.2012 г.,

с предвидено ползване в размер на 16 плътни м. куб. – топола. Сечището е

освидетелствано с протокол за освидетелстване с № 0037509/02.09.2012 г., като са

добити 21.57 куб.м. топола.

От извършената проверка е установено, че лесовъдските мероприятия, изведени

в имот с кад.№ 551024, в землището на с. Ставерци, община Долна Митрополия,

съответстват на изискванията на Закона за горите.

С уважение, 

Кабинет на министър Десислава Танева


