
             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-10-276/25.10.2017 год. 

За учредяване на безвъзмезно право на ползване в горски територии държавна 
собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл.70, ал.7 от Закона за 

горите 

 
 
         Днес, 25.10.2017 година, на основание чл.69, ал.3, т.1 във връзка с чл.71, ал.7 от 
Закона за горите, Заповед  № РД-10-231/04.08.2016 г. на Директора на „Югоизточно 
държавно предприятие” ДП гр. Сливен, чл.11, ал.1 от Закона за пчеларството и 
заявление, получено в ТП „ДГС Карнобат” с вх. № АСД-09-151/1/25.10.17 г., 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

       1. Учредявам безвъзмездно право на ползване върху 5 887 /пет хиляди осемстотин 
осемдесет и седем/ кв.м. площ от горска територия, представляваща поземлен имот 
№051057 в землището на с.Садово, попадащ в подотдел 1041, подотдел „2”съгласно 
извадка от горска карта по ГСП от 2014 г. в мащаб 1:10 000, частна държавна 
собственост, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство” Карнобат, 
за устройване на постоянен пчелин по смисъла на Закона за пчеларството. 
      2. Правото на ползване се учредява на името на заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД с ЕГН 
заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД, с постоянен адрес: заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД, 
регистриран в регистъра по чл.8 от Закона за пчеларството,  видно от удостоверение от 
Община Сунгурларе с изх. № 14/20.04.2017г., за срок от 10 /десет/ години. 
 
 

М О Т И В И: 
 

      заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД с ЕГН заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД, на който се 
учредява безвъзмездното право на ползване, отговаря на изискванията на Закона за 
пчеларството, за да има право да устрои постоянен пчелин, т.е. притежава повече от 10 
/десет/ регистрирани пчелни семейства. 
     Същият е подал заявление по реда на чл.70, ал.5 от Закона за горите до Директора на 
„Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен чрез ТП „ДГС Карнобат” с вх. № 
АСД-09-151/1/25.10.17 година в ТП „ДГС Карнобат” с приложени към него всички 
необходими документи. 
      3. Правото на ползване се учредява за устройване на постоянен пчелин по смисъла 
на Закона за пчеларството при ограничително условие: ползване на имота само по 
предназначение и без позоваване на разпоредбите по чл.17 от Закона за пчеларството и 
чл.72 от Закона за горите. 
      4. Върху площта по т.1 не се разрешава извършването на дейности, представляващи 
строителство по смисъла на ЗУТ. 



       5. Възлагам на заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД – на длъжност „лесничей” при ТП 
„ДГС Карнобат” да връчи заповедта на заявителя в тридневен срок от издаването й по 
реда на чл.61 от АПК. В същия срок, да постави заповедта на таблото за обявления в 
ТП „ДГС Карнобат”. 
      6. Копия от заповедта, заедно с доказателства за връчването й, заявлението и 
приложените към него документи, както и скица на площта от кадастралната карта или 
от картата на възстановената собственост, върху която е учредено правото на ползване 
да се представят в ЦУ на ЮИДП. 
     7. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред директора на ЮИДП или 
чрез директора на ТП „ДГС Карнобат” пред Административен съд – гр.Бургас, в 14-
дневен срок от съобщаването й. 
     8. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заличено, съгласно чл.2 
от ЗЗЛД – зам. директор  при ТП „ДГС Карнобат”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ДИРЕКТОР „ТП ДГС КАРНОБАТ”: 
                                      /ИНЖ. заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД / 


