
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” 

8400 гр.Карнобат, ул.”Москва” №1, тел. (факс): 0559/22159 

e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-89/09.04.2020год. 

 

                На основание  чл. 11„а“, ал.1, т.2 от НУРДВИГТДОСПДНГП, във връзка с 

разработена, предложена и одобрена план-сметка от  ТП „ДГС Карнобат”  на дейностите: „сеч, 

извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2006, отд. 

129 „а“, 1183 „д“, 1202 „б“„л“ „н“, на територията на ТП „ДГС Карнобат”,  
 

З А П О В Я Д В А М: 
 

              1. Да се извършат самостоятелно от ТП „ДГС Карнобат” - притежаващо Лиценз при 

ИАГ за изпълнение на лесовъдска практика № 4713/14.01.2013г., дейностите: „сеч, извоз, 

сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2006, отд. 129 „а“, 

1183 „д“, 1202 „б“„л“ „н“,  на територията на ТП „ДГС Карнобат” – съгласно разпоредбите на 

чл.11„а”, ал.1, т.2 от НУРДВИДГТДОСПДНГП и съгласно предложения и одобрен от страна на 

„ЮИДП” ДП гр.Сливен График за Обекта, а именно: 

    А/ Обект 2006, отд. 129 „а“, 1183 „д“, 1202 „б“„л“ „н“ на територията на ТП „ДГС 

Карнобат“, общ предвиден обем на предстоящата за усвояване на дървесина 915  пл.м3, от 

дърв. вид:  шир,игл предвидени и одобрени разходи за самостоятелно изпълнение на 

дейностите – 20 544.82 /двадесет  хиляди петстотин четиридесет и четири лв и 82 ст./ без ДДС. 

Краен срок за изпълнение на дейностите: 31.12.2020 година. 

            2. Добитата от обекта дървесина е предвидена за реализация съгласно разпоредбите на 

чл.71, ал.1, т.4 от НУРДВИДГТДОСПДНГП. 

            3. Възлагам на инж.Стоян Райков– зам.директор при ТП „ДГС Карнобат” да издаде 

позволителни за сеч за обекта, да освидетелства сечищата от обекта, както и да упражнява 

текущ контрол при изпълнение на дейностите в обекта. 

            4. Определям лицензирани лесовъди за изпълнение на дейностите в обекта: за обект 

2006, отд. 129 „а“, 1183 „д“, 1202 „б“„л“ „н“-  за I ГСУ -т.л. Данчо Фералиев , III ГСУ-

т.л.Христо Динев-началник участъци при  ТП „ДГС Карнобат“,а при отсъствие от работа на 

титуляра или невъзможност да изпълнява служебните си задължения, определям като резерва – 

лицензирани лесовъди за изпълнение дейностите  – за I ГСУ- инж. Шюкрю Моллаюсеин-

технолог , за III ГСУ-Георги Костов-технолог при ТП „ДГС Карнобат”.  

          5. За изпълнение на дейностите в обекта да бъдат назначени лица, притежаващи 

удостоверение за правоспособност да извършват дейности в горите с моторни триони. 

          6. Лицата, добиващи дървесината, следва да бъдат назначени на Трудови или на 

Граждански договори за осъществяване на дейностите: „сеч, извоз, сортиране и рампиране на 

маркирана дървесина до временен склад в Обект  2006, отд. 129 „а“, 1183 „д“, 1202 „б“„л“  

„н“, на територията на ТП „ДГС Карнобат”, общ предвиден обем на предстоящата за усвояване 

дървесина -915 пл. м3, дърв. вид:  шир,игл. 

          7. При изпълнение на дейностите в обекта следва да се спазват стриктно изискванията 

относно правилата за безопасност при работа в горите, правилата за пожаробезопасност, 

изискванията на сертификацията, както и всички останали изисквания съгласно законовите 

разпоредби.   

          8. При изпълнение на задълженията, произтичащи по настоящата заповед, следва 

стриктно да се съблюдава спазването на нормативната база и да се съставят и издават всички 

необходими документи, касаещи дейността. 

         Копие от настоящата Заповед да се връчи на упоменатите лица за сведение, срочно и 

точно изпълнение. 

         Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж.Стоян Райков – зам. директор при 

ТП „ДГС Карнобат”. 

 

 

ДИРЕКТОР ТП”ДГС КАРНОБАТ”:    

/инж.Светлин Водев/ 

заличен, съгл. 

чл. 2 от ЗЗЛД 

 


