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ПРОЦЕДУРА  

 

ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ  

В СЛУЧАЙ НА УВРЕЖДАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА МЕСТНАТА 

ОБЩНОСТ  

В СЛЕДСТВИЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Тази процедура се прилага в случаите когато, ДГС Стара Загора 

със своята дейност е нанесло щета (пряко или косвено) на други 

собственици на гори и земи, ползватели на горски територии и ресурси, 

изпълнители на дейности, организации, граждани и други имащи 

отношение към дейностите в горите. 

Лицата, чиито материални интереси са нарушени, писмено в 

свободен текст уведомяват директора на ДГС Стара Загора за 

нанесената им щета по вид, размер и основание. Директорът от своя 

страна назначава специална комисия, която да извърши проверка и 

установи действително нанесената щета по вид, размер и основание,  

съобразно действащата нормативна база. 

В комисията задължително участват представители на ДГС Стара 

Загора, жалбоподателя и кметството. 
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След извършване на проверката комисията представя доклад на 

директора и при действително потвърждение на щетата прави 

предложение за обезщетяване на потърпевшата страна. Доклада следва 

да бъде утвърден. 

Стойността на щетата се определя съгласно „Наредба за 

определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от 

ГФ”. 

В случаите, когато жалбоподателя не е удовлетворен от 

решението на комисията, той може да потърси правата си по съдебен 

ред. 

След постигане на съгласие по така определения от трите страни 

размер на щетата, да се сключи споразумение (договор) с 

потърпевшия/те относно въздействието в аналогичен на щетата размер. 

Изплащането на определените или присъдими суми за 

обезщетение се извършва по банков път в сметка посочена от 

засегнатото лице (лица). 

Когато заинтересованите страни за един и същи случай са 

няколко независими лица, обезщетението се разпределя съгласно 

тяхното участие или на една единствена страна упълномощена от 

останалите. 

За случаите, в които други лица са нанесли щети на горски 

територии, се прилагат разпоредбите на ЗГ, ЗЛОД, ЗООС, ЗБР, ЗРА, 

ЗЛР. 

За случаите неприложими за тази процедура се прилагат 

действащите разпоредби на българското законодателство. 


