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ЗАПОВЕД
№ РД-10- 288
гр. Котел, 17.07.2020 г.
На основание чл. 11 "а", ал. 1, т. 3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти” /Наредбата/, във връзка с одобрена план-сметка от „ЮИДП”ДП,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се извършат самостоятелно от "ЮИДП" ДП Сливен ТП "ДГС Котел", вписано в публичния
регистър на ИАГ и притежаващо Удостоверение за регистрация № 8965 от 25.10.2019 г., дейностите:
"сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад" от държавни горски
територии, стопанисвани от ТП "ДГС Котел", включена в условно обособен обект № 76 от годишния
план за ползване за 2020 г., включващ отдели/подотдели: 305о, 305с, 306г, 306ж, 311д, 311е, 318а,
401р, 413д и 505б, дърв. вид: бк, гбр, здб, цр, бл и кгбр прогнозно количество - 2719 пл.м3.
2. Предвидените и одобрени разходи за самостоятелното изпълнение на дейностите в обекта са в
размер на: 70694 / седемдесет хиляди шестотин деведесет и четири лева/лв. без ДДС.
3. Краен срок за изпълнение на дейностите: 31.12.2020 г.
4. Добитата от обекта дървесина е предвидена за реализация, съгласно разпоредбите на чл. 71, ал. 1, т.
4 от Наредбата.
5. Възлагам на лицензиран лесовъд инж. Джахит Кобак- технолог при ТП "ДГС Котел" да издаде
позволително за сеч за отделите в обекта, да освидетелства сечищата след приключване на дейностите,
при спазване на условията и реда, определени в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите.
6. Определям лицензирани лесовъди, които да упражняват текущ контрол при изпълнение на
дейностите в обекта-Димитър Кировски Н-к ГСУ и Желю Петров Н-к ГСУ.
7. Определям лицензирани лесовъди, които да отговарят за изпълнението на дейностите в обектаХристо Добрев-РО-експедитор, Иван Парушев Иванов-РО-експедитор, Дора Великова- горски
стражар. - експедитор а при отсъствие от работа на титуляра или невъзможност да изпълняват
служебните си задължения, определям като резерва лицензирани лесовъди за изпълнение на
дейностите-Красимир Христов- горски стражар, Айлин Ибрямов-горски стражар.
8. За извършване на дейностите в обекта да бъдат назначени лица по трудов и граждански договор,
правоспособни за работа с моторни триони, притежаващи свидетелства за правоспособност, категория
Тпс по смисъла на Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за
издаване на удостоверение на регистрация на учебни форми за тяхното обучение.
9. При изпълнение на дейностите в обекта следва да се спазват стриктно правилата за безопасност при
работа в горите, правилата за пожарна безопасност.
10. При изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящата заповед следва стриктно да се
съблюдава спазването на нормативната база и да се изготвят всички необходими документи, касаещи
дейността.
11. Копие от настоящата заповед да се връчи на упоменатите лица за сведение и стриктно изпълнение.
12. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Симеон Симеонов- заместник директор.
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