МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН
 гр. Сливен ул.Орешак № 15-А

 044 /62 27 42

факс 044/ 66 25 28

ЗАПОВЕД
№ РД-10-14/18.02.2020 г.
За учредяване на безвъзмездно 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, 18.02.2020 г., 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 постъпило заявление, с Вх. № СГ-08-1/18.02.2020 г. в ТП „ДГС
Сливен”,

НАРЕЖДАМ:
1. Учредявам безвъзмездно право на ползване върху 2 000 /две хиляди/ кв.м. площ от горска
територия, представляваща имот № 000204 в землището на гр. Младово, м. Идемер, ЕКАТТЕ 48708,
община Сливен, при граници и съседи: № 000205 - дървопроиз.пл, № 121018 – широколистна гора, №
081013 – нива, съгласно скица № Ф00593/05.02.2020 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър
– гр.Сливен за устройване на постоянен пчелин по смисъла на Закона за пчеларство върху
територии - частна държавна собственост”. Имотът попада в отдел 615, подотдел – „ж” по
Горскостопанския план от 2012 година, идентичен на посочената част от отдел 615, подотдел –
„д” в скицата проект, изработена от „ГЕОКОРП” ООД.
2. Правото на ползване се учредява в полза на Петя Михайлова Кондева - Желева, с ЕГН: 7809065771,
с постоянен адрес: гр. Сливен, ж.к. „Сините камъни”, бл.13, вх.А, ап.9, регистрирана в регистъра по
чл.8 от Закона за пчеларството, видно от Удостоверение за регистрация на животновъден обект №
2013/31.08.2016 г. с ветеринарен рег. № 88860022 на ОДБХ гр. Сливен за срок от 6 /шест/ години”.

МОТИВИ:
Петя Михайлова Кондева - Желева, с ЕГН: 7809065771, в чиято полза 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 Сливен”, Вх. № СГ-08-1/18.02.2020 г. в ТП „ДГС
Сливен” с приложени към него всички необходими документи.
3. Върху площта по т.1 не се разрешава извършването на дейности, представляващи строителство по
смисъла на ЗУТ.
4. Възлагам на Добромира Митева – на длъжност юрисконсулт при ТП ДГС Сливен 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 Сливен”.

5. Копия от: заповедта, заедно с доказателства за връчването й, заявлението и приложените към него
документи, както и скица на имота, от кадастралната карта или от картата на възстановената
собственост, върху която е учредено правото на ползване да се представят в ЦУ на ЮИДП.
6. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред директора на ЮИДП или чрез директора на
ТП ДГС Сливен пред Административен съд – гр. Сливен, в 14-дневен срок от съобщаването й.
7. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Красияким Якимов – зам.директор при
ТП ДГС Сливен.

ИНЖ. ДИМО ДИМОВ …./п/….
Директор ТП „ДГС Сливен”
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните
данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

