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ПРОГРАМА 
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ГОРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И СЛУЖИТЕЛИ В  

ТП ”ДЛС РОПОТАМО” ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2022 ГОДИНА 
 

1. Провеждане на вътрешно съвещание по безопасност на труда и 
инструктиране на работниците при провеждане на горскостопанските работи. Участници 
– горски надзиратели и ръководител обекти. 

Срок  : 30.01.2022 год. 
Отговорник: инж. П. Рименов 

2. Провеждане на специализиран инструктаж за защита на горските територии 
от пожари и спазване на мерките и правилата при пожарогасене. Участници – всички 
служители на ТП „ДЛС Ропотамо“, имащи отношение към защита на ГТ от пожари. 

Срок : пожароопасен сезон 2022 год. 
Отговорник : инж. Т. Тодоров 
Продставител на РС ПБЗН 

3. Провеждане на местно съвещание по маркиране на лесосечния фонд за 2023 
година и качеството на извеждане на отгледни и възобновителни сечи. Участници – 
маркиращи лесовъди. 

Срок : 30.05.2022 год. 
Отговорник : инж. П. Рименов 

4. Обучение на горски и ловни надзиратели с нормативната уредба по 
охраната и контрола по опазване на горските територии – откриване на нарушения и 
съставяне на КП и АУАН. 

Срок : 30.03.2022 год. 
Отговорник : инж. Л. Пашкулев, 
Юристконсулт М. Томова 

5. Запознаване на Началник ГСУ/ЛСУ, технолози, ръководител обекти, 
горските и ловните надзиратели с основните защитени животински видове забранени за 
лов и мерките за опазване, описани в Доклада за горите с висока консервационна 
стойност на ТП „ДЛС Ропотамо“. 

Срок : 30.08.2022 год. 
Отговорник : инж. Т. Тодоров 

6. Да се осигури участие на служители от ТП „ДЛС Ропотамо” в курсове за 
обучение организирани от Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, 
Изпълнителна Агенция по горите – гр. София и Регионална Дирекция по горите – гр. 
Бургас. 

 
 

 
Изготвил:………..П……… 
инж. Любомир Пашкулев 
заместник-директор 
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