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З А П О В Е Д 

№ 3-34-127/16.03.2022 год. 

с. Стряма 
 

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 и постъпило заявление с вх. № Вх-34-

296/16.03.2022 г. от Рангел Николов Попов и Удостоверение за регистрация на животновъден 

обект № 2607 от 08.03.2019 г. на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Пловдив 

 

                                             НАРЕЖДАМ: 

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

постоянен пчелин на Рангел Николов Попов, с адрес: гр. Kричим, бул. „Родопи“ № 10, община 

Кричим, област Пловдив, собственик на 23 (двадесет и три) пчелни семейства, върху обособена 

част с площ 284 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 39924.4.127 по КК на землище 

Кричим, общ. Кричим, представляващ държавна горска територия, предоставена за управление 

на „ЮЦДП - Смолян“, находящ се в отдел/подотдел 1106 „б“ и 1006 „2“ по ГСП 2019 г. в 

териториалния обхват на ТП „ДЛС - Тракия“, с индивидуализация на обособената част 

съгласно геодезическо заснемане в ПИ с идентификатор 39924.4.127 и самостоятелно обособена 

площ от горска територия, представляваща част от поземления имот, подходяща за устройване 

на пчелин, по смисъла на Закона за пчеларството. 

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 ЗУТ. 

4. Възлагам на инж. Еленка Стойчева – на длъжност лесничей в ТП „ДЛС – Тракия“ да 

връчи настоящата заповед по реда на чл. 61 от АПК на Рангел Николов Попов, както и да я 

постави на табло за съобщения в административната сграда на ТП „ДЛС – Тракия“ и изпрати за 

публикуване на интернет страницата на ДП „ЮЦДП“, гр. Смолян, по реда на АПК. 

5. Настоящата заповед подлежи на обжалване по административен или съдебен ред в 14-

дневен срок от съобщаването й и/или публикуването на интернет страницата на ЮЦДП, по реда 

на АПК. 

6. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Христо Кюлеханов – 

на длъжност главен инженер в ТП „ДЛС – Тракия“. 

                                              

 

 

                                                        Директор ТП „ДЛС – Тракия“:  /п/* 

                                                                               /инж. Огнян Христов/ 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


