
 
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР: НОВО! 
Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на 
ограничени вещни права върху горски територии – процедури, изисквания, особености. 
Последни изменения на Закона за горите

ПРОГРАМА:

1.  Обекти, за изграждането на които се допуска промяна на предназначението на горската територия, по реда на 
Закона за горите.

- Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за изграждане на национални обекти 
иобщински обекти от първостепенно значение.

- Условия, при които се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии.

- Компетентните органи, които се произнасят по заявленията за промяна на предназначението, при различните случаи.

- Изискуеми документни за издаване на административен акт за предварително съгласуване и за промяна 
напредназначението на поземлени имоти в горски територии. Права и задължения, които възникват с 
промяна напредназначението. Собственост на дървесината от поземлените имоти в горските територии, чието 
предназначение епроменено.

- Специфични случаи и казуси – коментари и дискусии.

Лектор: Нели Панчева

2. Обекти на техническата инфраструктура, за изграждането и/или обслужването на които се учредява право на 
строеж и/или сервитут върху поземлени имоти в горски територии, по реда на Закона за горите – нови моменти.

 - Компетентните органи, които учредяват право на строеж и сервитут върху поземлените имоти в горски 
територии,при различните случаи.

- Предварително съгласуване за учредяване право на строеж и сервитут върху горски територии. Изискуеми 
документиза издаването на административен акт за предварително съгласуване

- Случаи, при които не се изисква предварително съгласуване за учредяване право на строеж и сервитут върху 
горскитеритории

- Изискуеми документни за издаване на административен акт за учредяване право на строеж и сервитут върху 
горскитеритории. Права и задължения, които възникват с учредяването на ограничени вещни права. Собственост 
надървесината от поземлените имоти в горските територии - държавна и общинска собственост, върху които е 
учреденовъзмездно вещно право.

- Специфични случаи и казуси – коментари и дискусии.

Лектор: Джемиле Молаахме

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и презентация по програмата на 
семинара, подготвена от лекторите.

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лектора практически казуси и да получат консултация по важни 
проблеми.

След обучението, по Спиди за сметка на Оценки и партньорство ООД се изпращат: видео-запис на семинара, фактура и сертификат.

Предварително могат да се задават въпроси на имейл: office@ocenki.eu. 

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд.  Може да заявите участие през сайта, по 
имейл или телефон. Цена: 170 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от 
една организация, цената е с отстъпка – 150 лв. с ДДС.

Банкова сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД .

Контакти и записване: София, ул. „Дунав“ 36, ет. 1, офис 3, 
тел. 02/983 58 58, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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www.ocenki.eu

Дата на провеждане: 16.04-2021, 9.30-13.00 ч.

Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.

Лектори от Изпълнителна агенция по горите: 
инж. Джемиле Молаахмед – Директор на Дирекция  „Горски територии“ 

Нели Панчева – главен експерт, отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността”


