
  
 

З А П О В Е Д 
 

№81 
с. Триград / 10 март 2017 год. 

 

На основание чл. 69, ал. 3, т.1 от Закона за горите и Заповед № 94 от 28.03.2014 г. на 
Директора на ЮЦДП гр.Смолян във връзка с чл.70, ал.5 и чл.71, ал.7 от Закона за горите и 
чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, постъпило заявление с вх. №542/06.03.2017г. от 
Банко Асенов Чолаков за учредяване правото на ползване за срок от 10 /десет/години, 
придружено с Удостоверение за регистрация на животновъден обект №3848-ЗЖ от 
02.07.2014г. на Българска агенция по безопасност на храните и вписване на животновъдния 
обект с ветеринарен регистрационен №4825-0029 в Регистъра на животновъдните обекти на 
ОДБХ-гр. Смолян и др. 

НАРЕЖДАМ: 

1. Учредявам безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години за 
устройване на постоянен пчелин на Банко Асенов Чолаков, собственик на 20 (двадесет) 
пчелни семейства, съгласно издадено от Кмета на с.Триград Удостоверение по чл.8 от Закона 
за пчеларството с Изх.№87/28.02.2017г., върху обособена част с площ 1000 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор №73105.20.290 по КК на землище с.Триград, общ.Девин, 
представляващ държавна горска територия, предоставена за управление на „ЮЦДП-Смолян“, 
находящ се в териториалния обхват на ТП“ДГС-Триград“, с индивидуализация на обособената 
част съгласно комбинирана скица от 28.08.2015 г., изработена от „Призма”ООД и съгласувана 
със СГКК-гр.Смолян. 

2. За учреденото с настоящата заповед право на ползване да се сключи договор за право 
на ползване по реда на Закона за горите, който да урежда взаимоотношенията между 
страните, включително и основанията за неговото прекратяване. 

3. Върху площта по т.1 не се разрешава извършването на дейности, представляващи 
строителство по смисъла на Закона за устройство на територията  

4. Възлагам на Светлана Чолакова- на длъжност „ТС-ЧР“ в ТП“ДГС-Триград“  да връчи 
настоящата заповед по реда на чл.61 от АПК на Банко Асенов Чолаков, както и да я постави на 
таблото за съобщения в административната сграда на ТП“ДГС-Триград“ и изпрати за 
публикуване на интернет страницата на ЮЦДП. 

 

5. Настоящата заповед подлежи на обжалване по административен или съдебен ред в 
14-дневен срок от съобщаването й и/или публикуване на интернет страницата на ЮЦДП, по 
реда на АПК.   

 

6. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Николай Юруков – на 
длъжност зам. директор  на ТП „ДГС-Триград”. 

 
  

ДИРЕКТОР  
на ТП „ДГС-Триград” :  

                   инж.Захарина Бакларева 


