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З А П О В Е Д 

№ РД - 10– 26 

гр.Стара Загора  20.01.2021г.  

 

      На основание чл.11а, ал.1,т.3  от  Наредба 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 (наричана  за  краткост „Наредбата“), във връзка с   писмо   на ЮИДП ДП Сливен  изх.№ АСД-

09 -208 / (20)1 от 22.12.2020г.  

Р А З П О Р Е Ж Д А М :  

1.Да се  извършат самостоятелно  от  ТП ДГС Стара Загора, вписано в публичния регистър  на  ИАГ  и  

притежаващо Удостоверение за  регистрация №8610/14.12.2018г., дейности  по  чл. 10,ал.1 от Наредбата , 

свързани  с  почистване  на  площи  от нежелана растителност -прераснало  орехово насаждение, създадено  с 

цел  производство  на резници -  отдел 515 6 – разсадник „Зора“ при ТП ДГС Стара Загора,на площ от 10дка,  

с предвиден прогнозен  обем на дървесината 70 пл.м³ , в т.ч. 50 пл.м³  дърва  и 20 пл.м³  ОЗМ. 

2. Краен  срок  за  изпълнение на дейностите: 30.06.2021г. 

3.Добитата от обекта  дървесина  е  предвидена за  реализация, съгласно  разпоредбите  на чл.71, ал.1, т.6 от 

Наредбата  и  одобрен Ценоразпис за 2021г.  от ЮИДП ДП Сливен.  

4.Възлагам на  лицензиран лесовъд–инж.Гешо Гешев – на длъжност „началник ГСУ“  при ТП ДГС Стара 

Загора, да  издаде Позволително за сеч, след  приключване на дейностите  да  издаде  ПОС, при спазване на 

условията и реда, определени в Наредба№8/05.08.11г.за сечите в горите.  При отсъствие на  титуляра, 

определям като  резерва  за  извършване на дейностите  по  т.4 от  настоящата  заповед - инж. Даниил Динев -  

лесничей при ТП ДГС Стара Загора. 

5.Определям лицензиран лесовъд, който  да упражнява текущ контрол при  изпълнение на дейностите  

Михаил Михаилов -  на длъжност „горски надзирател“ при ТП ДГС Стара Загора.   

6.За  извършване на  дейностите  в обекта да  бъдат  назначени  на  трудов  или граждански  договор   лица,  

правоспособни  за работа с  моторни триони, притежаващи  свидетелство за правоспособност,  съгласно  

действащото  законодателство. На лицата да се заплаща (за дейностите – сеч, сортиране и  рампиране)   на 

действително добито  количество  дървесина, цена в размер на 23,50лв/ пл.м³. 

7.При  изпълнение на дейностите  следва да се спазват стриктно изискванията относно правилата  за  

безопасност при работа в горите, правилата  за пожарна  безопасност,  както и всички останали изисквания, 

съгласно законовите  разпоредби и  Сертификационен  договор по  FSC. 

8.При  изпълнение на  задълженията,  произтичащи по настоящата заповед следва стриктно  да се съблюдава 

спазването на нормативната база и да се изготвят всички необходими документи, касаещи дейността. 

9.Копие от настоящата Заповед да се връчи  на упоменатите  по-горе лица за  срочно и точно изпълнение и  

гл.счетоводител  за извършване на необходимите  действия. 

10.Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на  инж.Анна Стойкова -   зам.директор при  ТП ДГС 

Стара Загора.  

 

 

 

                                                                           ДИРЕКТОР ТП ДГС  Стара Загора :…/п /*…….. 
 (*зал.съгл.Регламент( ЕС )2016/679 ) 

                                /инж. Иван Чергеланов/   

 

 


