
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ” гр. Смолян 

ТП „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО –АСЕНОВГРАД” 

п.к. 4230 гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” №25  

 тел. 0331/63041, e-mail: dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com, ЕИК 2016195800072 

 

З А П О В Е Д 
 

№ З-05-112/14.03.2023 г. 

Гр. Асеновград 

 

На основание чл. 69, ал. 3 , т. 1 от Закон за горите и Заповед № 94 от 28.03.2014 г. на 

Директора на „Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян, във връзка с чл. 70, ал. 

5 и чл. 71, ал. 7 от Закон за горите, и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закон за пчеларството (ЗП), и 

постъпило заявление с № Вх-05-208 от 09.03.2023 г. от Николай ******* Христев, адрес: 

Асеновград, бул. „Горноводенско шосе” № ***, удостоверение за регистрация на 

животновъден обект № 5028/23.02.2023 г. на Областна дирекция по безопасност на храните, 

гр. Пловдив, номер на животновъден обект – ветеринарен регистрационен № 4269-0168, 

Писмо изх. № 584/07.03.2023 г. от ОДБХ – Пловдив, за липса на обстоятелства по чл. 13, ал. 

1, т. 3 от ЗП, след извършена служебна проверка по чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 15 от ЗП,  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Учредявам безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години за устройване на 

постоянен пчелин на Николай ******* Христев, ЕГН **********, адрес: Асеновград, бул. 

„Горноводенско шосе” № ***, собственик на 12 броя пчелни семейства, върху площ от 1 

(един) дка, върху поземлен имот си идентификатор 44834.30.25, по кадастрална карта на 

землище Лясково, община Асеновград, област Пловдив, представляващ държавна горска 

територия, предоставена за управление на ЮЦДП, гр. Смолян, находящ се в териториалния 

обхват на ТП „ДГС – Асеновград“, с трайно предназначение на територията: горска; начин 

на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора; при съседи: 44834.11.42, 

44834.30.26, 44834.11.31, 44834.11.8, 44834.11.124, съгласно скица на поземлени имот № 15-

73867 от 24.01.2023 г. на СГКК – гр. Пловдив, част от отдел 107, подотдел „п1”, землище с. 

Лясково, по горскостопански план от 2020 година.  

2. За учреденото с настоящата заповед право на ползване, да се сключи договор за 

право на ползване по реда на Закон за горите, който да урежда взаимоотношенията между 

страните, включително и основанията за неговото прекратяване. 

3. Върху площта по т. 1 не се разрешава извършване на дейности, представляващи 

строителство по реда на Закона за устройство на територията. 

4. Възлагам на Милена Иванова-Къдринска на длъжност „деловодител и човешки 

ресурси“ в ТП „ДГС – Асеновград”, да връчи настоящата заповед по реда на чл. 61 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на Николай ******* Христев, както и да я 

постави на таблото за съобщения в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград“, и 

изпрати за публикуване на интернет страницата на ЮЦДП.    

5. Настоящата заповед подлежи на обжалване по административен или съдебен ред по 

реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ/или публикуването ѝ. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  инж. Златан Механджийски – 

зам.-директор при ТП „ДГС – Асеновград”. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените служители за сведение 

и изпълнение.  

 

ИНЖ. ТОДОР ВАСИЛЕВ   /п/* 

Директор на ТП „ДГС – Асеновград” 

 

*Налице са лични данни и положен подпис, като същите са закрити на основание Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 

 

 


