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

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „НЕСЕБЪР” 
 
 
 
 

Утвърдил: ………………… 
(инж. Димитър Мандулев- 
Директор на ДЛС „Несебър” 

 

Д О К Л А Д 
за изпълнението на изискванията 
за безопасност и здраве при работа 

 
 

 Държавно ловно стопанство „Несебър” е териториално поделение към 

Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, със седалище и адрес на 

управление: Р. България, гр. Несебър, ул. „Дюни” № 21. Стопанството е вписано 

в единен национален административен регистър с булстат 2016176540172, а от 

2011 г.  се ръководи от инж. Димитър Мандулев. ДЛС „Несебър” е с основна 

дейност по НКИД 2003 - Лов и развъждане на дивеч и свързани с тях услуги. 
Към стопанството, на трудово правоотношение, има назначени 56 броя 

служители, разпределени по класове (Таблица 1), както следва: 
Таблица 1 

№ Код на клас Наименование 
Брой 

служители 

1 Клас 1 Ръководители 2 
2 Клас 2 Специалисти 8 
3 Клас 3 Техници и приложно специалисти 5 

4 Клас 4 
Административен персонал по обслужване на 

клиенти 
3 

5 Клас 5 
Персонал зает с услуги за населението, търговията и 

охраната 
23 

6 Клас 7 
Квалифицирани работници и сродни на тях 

занаятчии 
1 

7 Клас 8 Машинни оператори и монтажници 2 
8 Клас 9 Професии неизискващи специална квалификация 12 

Всичко: 56 

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД
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 През изминалата 2020 г. ТП Държавно ловно стопанство „Несебър“ 

осигури необходимите здравословни и безопасни условия на труд на всички 

работници и служители имащи трудово правоотношение със стопанството. 

Организирането на работните места и използването на работното оборудване се 

извършваха съгласно изискванията на Наредба №7 от 23.09.1999 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и на 

работните места и при използване на работно оборудване. Работниците и 

служителите са оборудвани и използват специално работно облекло и лични 

предпазни средства съгласно Индикатор 2.3.2 и 2.3.3 . 
 

 При извършването на всички горскостопански дейности в горите като 

производство на посадъчен материал, създаване и отглеждане на горски култури, 

добиване, товарене и транспортиране на дървени материали, строителство на 

горски пътища, обезопасяване на сечища и временни складове, административна 

дейност, както и при извършването на лов и други ловностопански мероприятия, 
няма регистрирани злополуки характеризиращи се като „трудови“. Същото се 

потвърждава и при проверка на регистъра за трудови злополуки по Индикатор 

2.3.4 . 
За 2020 г. в Националния статистически институт е подадена информация 

за сектор икономическа дейност 01 - Растениевъдство, животновъдство и лов; 

спомагателни дейности, както следва (Таблица 2): 
 

Таблица 2 

 

 
От таблицата става ясно, че общият брой трудови злополуки за сектора в 

страната към 31.12.2020 г. е 30. От тях 28 инцидента са претърпяли мъже, а 2-
жени. За календарната година се отчитат и 4 смъртни случая. Общият брой 

загубени календарни дни в следствие на трудови злополуки е 2664 броя дни. 
 

Регистрираните 0 бр. трудови злополуки станали на територията на ТП 

ДЛС „Несебър“ за 2020 г., съпоставени с данните от статистическата 



гр.Несебър 8230,ул.”Дюни”№ 21,тел.:0554/4-33-83,факс:0554/4-26-69, ddsnesebyr@mail.bg,www.nessebarhunt.com 

информация за трудовите злополуки на НОИ – 30 бр., съставляват 0% от общия 

брой за горския сектор на национално ниво. 
 
Тези данни доказват, че осигурените условия от ръководството на ДЛС 

„Несебър“ са достатъчно ефективни. Въз основа на горния анализ, установените 

досега условия, практики и оборудване могат да продължат да се прилагат и 

използват и през настоящата 2021 г. 

 
 
 
 
 
10.01.2021 г.       Изготвил :………………… 
гр. Несебър      /Ина Иванова- помощник лесничей/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящият доклад е изготвен във връзка с индикатори 2.3.3, 2.3.5 и 2.3.6 от 

Национален FSC стандарт на Р. България и Заповед № РД-10-5/05.01.2018 г. на 

Директора на ТП ДЛС „Несебър“.  

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД


