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З А П О В Е Д 

№217/20.05.2021 г. 

гр. Шумен 

 

На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с чл. 36, чл. 42, ал. 1, т. 6 и    

чл. 49, ал. 1 от Закона на лечебните растения, с оглед установяване на ресурса от добив на 

цвят липа през 2021 г. от държавните горски територии и общински горски територии- 

предоставени за управление въз основа на договор, на територията на ТП ДГС „Шумен”,         

гр. Шумен, във връзка с извършване на странична дейност и подаване на заявления за добив 

на цвят липа от физически и юридически лица: 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Определям срок за подаванане на заявление за ползване на цвят липа за 2021 г. от 

Държавните горски територии на ТП ДГС „Шумен”, гр. Шумен и Общинските горски 

територии на Община Шумен- предоставени за управление въз основа на договор, както 

следва от 08:00 часа на 27.05.2021 г. до 12:00 часа на 28.05.2021 г. 

Количествата липа по райони са следните: 

ГСУ Отдел от горските територии ОУ/Землище Прогнозно количество, 

кг 

ДГТ 

I 82-85 Новосел 3500 

I 60-62, 69 Градище 4000 

II 118, 120-122 Овчарово, Костена река 6000 

II 125, 126 Овчарово, Костена река 2500 

II 129-133 Вехтово 2500 

II 134-139 Овчарово, Костена река 1500 

II 141-145 Костена река 2000 

II 146-148 Вехтово 2500 

II 151-155 Вехтово 3500 

II 158-160 Вехтово 3500 

II 185-187 Друмево 2500 

II 191-192 Друмево 2500 

ОГТ 

I 45-48 Черенча 3500 

I 50 „д” Черенча 1000 

I 53, 55-57 Черенча, Градище 2000 
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2. Заявленията за ползване се подават в писмен вид в деловодството на ТП ДГС 

„Шумен”, гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 5, стая 505 , в определения в т. 1 срок. 

3. Заявлението по т. 2 от Заповедта, задължително да съдържат следните реквизити, 

определени от чл. 34 от Закона за лечебните растения, като  в допълнение кандидатите 

прилагат заверени копия с гриф „Вярно с оригинала” на следните документи:  

- Книга за билкозаготвителен пункт (складова база); 

- Удостоверение за организиран билкозаготвителен пункт; 

- Списък на берачите. 

4. Документите по т. 3, с изключение на списъка с берачите, да са заверени от РИОСВ-

Шумен за 2021 г. 

5. Обектите и количествата цвят липа ще бъдат обявени на информационното табло на ТП 

ДГС „Шумен”, гр. Шумен, преди датата на подаване на заявленията. 

 6. Заявленията ще се разглеждат от комисия на представители на ТП ДГС „Шумен”,        

гр. Шумен на 01.06.2021 г. от 09:00 часа. 

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на инж. чл.59 от ЗЗЛД- лесничей, 

инж. чл.59 от ЗЗЛД- лесничей и инж. чл.59 от ЗЗЛД- лесничей при ТП ДГС „Шумен”,  гр. 

Шумен, за сведение и изпълнение и на зам. директора за контрол. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страница и постави на информационното 

табло на ТП ДГС „Шумен”, гр. Шумен. 

 

 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ ……/П/…….чл.59 от ЗЗЛД 

Директор на ТП „Държавно горско стопанство – Шумен” 

 

 


