МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП ШУМЕН
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”
ул.,,Петра” № 1,ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар, факс 800 464, e-mail:
dgs.shumen@dpshumen.bg

ЗАПОВЕД
№ 178/ 18.03.2020 г.
На основание чл. 69, ал. 3, т.1, чл.70, ал.5 от Закона за горите, във връзка с чл.174, ал.2 от
Закона за горите , Заповед №3/09.01.2012г. на Директора на СИДП ДП – Шумен с оглед
постъпило заявление с вх. № 3938 от 08.11.2019год., от чл.59 от ЗЗЛД, гр.Шумен, ул чл.59 от
ЗЗЛД и приложени към нето документи за регистрация на животновъдни обекти по чл.137, ал.6
от Закона за ветеринарномедицинската .
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Считано от датата на издаване на настоящата заповед , учредявам право на ползване за
срок от 10 (десет) години в полза на чл.59 от ЗЗЛД, ЕГН чл.59 от ЗЗЛД, гр.Шумен, ул чл.59 от
ЗЗЛД , за вписания животновъден обект в регистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството, с оглед
изпълненията на всички изисквания от страна на заявителя по Закона за горите и Закона за
пчеларството видно от: Удостоверение №101/32695 от 31.10.2019г. за регистрация на
животновъдни обекти по чл.137, ал.6 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, издадено от
БАБХ – обект с 12 бр. и капацитет до 200 бр. пчелни семейства; Договор№99/23.10.2019 год. за
ветеринарно медицинска дейност на пчелин с №9806-0188; Служебна бележка за липса на
обстоятелства по чл.12 и чл.13, ал.1, т.3 от Закона за пчеларството с изх.№РД279936/12.11.2019г. издадена от БАБХ; Служебни бележки за липса на обстоятелства по чл.8, ал.1,
чл.9 и чл.13. ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, №№20, 21, 22 от 07.11.20219 , издадени
от кметство с.Костена река, обл.Шумен, Удостоверение №РД-12-05-621/17.02.2020г на ОбС
“Земеделие“, гр.- Шумен; Кадастрална скица №15-22231/13.01.2020г, Удостоверение за
характеристика на ПИ в ГТ изх. № 25-7692/13.01.2020г.; Удостоверение за идентичност на обект
в кадастъра изх. № 25-7693/13.01.2020г на СГКК гр. Шумен; Скица - извадка от карта на
действащия ГСП на ТП ДГС Шумен
2.Правото на ползване се учредява върху поземлен имот в горска територия – държавна
собственост – имот с идентификатор №38892.141.141 в землището на с.Костена река, Община
Шумен, Област Шумен, с площ 2173 кв.м., съгласно кадастрална скица №15-22231/13.01.2020г,
при граници от всички страни имот с идентификатор №38892.141.140, - ДГТ, стопанисвана от
ТП“ДГС-Шумен“. Имота върху който се учредява правото с настоящата заповед попада в част от
отдел 123, подотдел „и“, съгласно приложеният картен материал по ГСП от 2012 г. на ТП ДГС
„Шумен“ и изготвеният трасировъчен карнет към скицата и представлява частна държавна
собственост, съгласно Удостоверение за собственост №.РД-12-05-62-1/13.03.2020год.
3.Правото на ползване се учредява за устройване на постоянен пчелин по смисъла на
Закона за пчеларството и чл.69, ал.3, т.1 от Закона за горите при ограничително условие ползване на имота само по предназначение и без позоваване на разпоредбите по чл. 17 от Закона
за пчеларството и чл. 72 от Закона за горите.
4.При промяна на регистрацията на горепосоченото пчелно семейство или други
обстоятелства - касаещи същото, лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се
задължава да уведоми ТП „ДГС Шумен” в тридневен срок от настъпване на събитието.
5.След влизане в сила на заповедта изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по
горите сключва договор за учредяване право на ползване. Договорът подлежи на вписване в
службата по вписвания по местонахождение на имота.
6.Правата на физическото/юридическото лице, в чиято полза се учредява правото на
ползване, се прекратяват в случаите на чл. 11, ал. 3 от Закона за пчеларството, след което

титулярът е длъжен да върне имота във вида, в който го е приел, и да извърши възстановяване на
терена.
7.Върху поземления имот не се разрешава извършването на дейности, представляващи
строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и Закона за горите.
8.Считано от датата на издаването й настоящата заповед отменя действието на моя Заповед
№568/13.11.2019 год.
9.Заповедта подлежи на оспорване от съответните заинтересовани лица по смисъла на АПК
по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК чрез ТП ДГС Шумен пред Шуменски
Административен Съд.
10.Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС- Шумен“ при
спазване на Закона за защита на личните данни, да се съобщи на заявителя и екземпляр от
същата да се изпрати в Централно управление на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен.
11. На основание чл.61 от АПК заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите
длъжностни лица от ТП ДГС Шумен , както и да се връчи на заявителя срещу подпис.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД - зам.-директор на
ТП „ДГС - Шумен“.

ИНЖ.МЛАДЕН МАНЕВ чл.59 от ЗЗЛД
Директор ТП”ДГС-Шумен”,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП ШУМЕН
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”

ул.,,Петра” № 1,ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар, факс 800 464, e-mail:
dgs.shumen@dpshumen.bg

ЗАПОВЕД
№ ……../ ………..2020 г.
На основание чл. 69, ал. 3, т.1, чл.70, ал.5 от Закона за горите, във връзка с чл.174, ал.2 от
Закона за горите , Заповед №3/09.01.2012г. на Директора на СИДП ДП – Шумен с оглед
постъпило заявление с вх. № 3938 от 08.11.2019год., от Григор Гошев Калчев, гр.Шумен,
ул.„Родопи” №22, вх.3, ап.37и приложени към нето документи за регистрация на животновъдни
обекти по чл.137, ал.6 от Закона за ветеринарномедицинската .
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Считано от датата на издаване на настоящата заповед , учредявам право на ползване за
срок от 10 (десет) години в полза на Григор Гошев Калчев, ЕГН 8409158803, гр.Шумен,
ул.„Родопи” №22, вх.3, ап.37, за вписания животновъден обект в регистъра по чл. 8 от Закона за
пчеларството, с оглед изпълненията на всички изисквания от страна на заявителя по Закона за
горите и Закона за пчеларството видно от: Удостоверение №101/32695 от 31.10.2019г. за
регистрация на животновъдни обекти по чл.137, ал.6 от Закона за ветеринаромедицинската
дейност, издадено от БАБХ – обект с 12 бр. и капацитет до 200 бр. пчелни семейства;
Договор№99/23.10.2019 год. за ветеринарно медицинска дейност на пчелин с №9806-0188;
Служебна бележка за липса на обстоятелства по чл.12 и чл.13, ал.1, т.3 от Закона за пчеларството
с изх.№РД27-9936/12.11.2019г. издадена от БАБХ; Служебни бележки за липса на обстоятелства
по чл.8, ал.1, чл.9 и чл.13. ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, №№20, 21, 22 хот
07.11.20219 , издадени от кметство с.Костена река, обл.Шумен, Удостоверение №РД-12-05621/17.02.2020г на ОбС “Земеделие“, гр.- Шумен; Кадастрална скица №15-22231/13.01.2020г,
Удостоверение за характеристика на ПИ в ГТ изх. № 25-7692/13.01.2020г.; Удостоверение за
идентичност на обект в кадастъра изх. № 25-7693/13.01.2020г на СГКК гр. Шумен; Скица извадка от карта на действащия ГСП на ТП ДГС Шумен.
2.Правото на ползване се учредява върху поземлен имот в горска територия – държавна
собственост – имот с идентификатор №38892.141.141 в землището на с.Костена река, Община
Шумен, Област Шумен, с площ 2173 кв.м., съгласно кадастрална скица №15-22231/13.01.2020г,
при граници от всички страни имот с идентификатор №38892.141.140, - ДГТ, стопанисвана от
ТП“ДГС-Шумен“. Имота върху който се учредява правото с настоящата заповед попада в част от
отдел 123, подотдел „и“, съгласно приложеният картен материал по ГСП от 2012 г. на ТП ДГС
„Шумен“ и изготвеният трасировъчен карнет към скицата и представлява частна държавна
собственост, съгласно Удостоверение за собственост №.РД-12-05-62-1/13.03.2020год.
3.Правото на ползване се учредява за устройване на постоянен пчелин по смисъла на
Закона за пчеларството и чл.69, ал.3, т.1 от Закона за горите при ограничително условие ползване на имота само по предназначение и без позоваване на разпоредбите по чл. 17 от Закона
за пчеларството и чл. 72 от Закона за горите.
4.При промяна на регистрацията на горепосоченото пчелно семейство или други
обстоятелства - касаещи същото, лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се
задължава да уведоми ТП „ДГС Шумен” в тридневен срок от настъпване на събитието.
5.След влизане в сила на заповедта изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по
горите сключва договор за учредяване право на ползване. Договорът подлежи на вписване в
службата по вписвания по местонахождение на имота.
6.Правата на физическото/юридическото лице, в чиято полза се учредява правото на
ползване, се прекратяват в случаите на чл. 11, ал. 3 от Закона за пчеларството, след което
титулярът е длъжен да върне имота във вида, в който го е приел, и да извърши възстановяване на
терена.
7.Върху поземления имот не се разрешава извършването на дейности, представляващи
строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и Закона за горите.

8.Считано от датата на издаването й настоящата заповед отменя действието на моя Заповед
№568/13.11.2019 год.
9.Заповедта подлежи на оспорване от съответните заинтересовани лица по смисъла на АПК
по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК чрез ТП ДГС Шумен пред Шуменски
Административен Съд.
10.Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС- Шумен“ при
спазване на Закона за защита на личните данни, да се съобщи на заявителя и екземпляр от
същата да се изпрати в Централно управление на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен.
11. На основание чл.61 от АПК заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите
длъжностни лица от ТП ДГС Шумен , както и да се връчи на заявителя срещу подпис.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Тодор Геронтиев - зам.-директор на
ТП „ДГС - Шумен“.

ИНЖ.МЛАДЕН МАНЕВ
Директор ТП”ДГС-Шумен”,
ММ/ЕГ

