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СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
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З А П О В Е Д 

№ 94 / 18.08.2022г. 
  

 На основание,  чл.173, ал.2, чл.174, ал.2 от Закона за горите, чл. 29, ал. 1, т. 1 и  чл. 29, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на СИДП ДП – Шумен и във връзка с заявление 

вх.№2723/18.08.2022 г. от чл.59 от ЗЗЛД  постъпило в ТП „ДГС Нови пазар“. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :                                    

1. Прекратявам действието на Заповед №02/05.01.2016 г., с която е учредено право на ползване за 

срок от 10 години за устройване на постоянен пчелин с рег. № 9937-0128  по смисъла на Закона за 

пчеларството на чл.59 от ЗЗЛД  , ЕГН чл.59 от ЗЗЛД  с постоянен адрес: Област Шумен, Община Шумен, 

гр. Шумен, чл.59 от ЗЗЛД  върху площ от 1300 (хиляда и триста ) кв. метра в поземлен имот № 

77582.048.001 в част от отдел 107, подотдел „3“, представляваща горска територия-държавна собственост, 

в землището на с. Хърсово, община Никола Козлево, съгласно приложена извадка от горска карта по ЛУП 

от 2012 г. на ТП ДЛС Паламара – с. Венец, считано от датата на издаване на настоящата заповед на 

следните основания:  

 Подадено заявление с вх.№2723/18.08.2022 г. от чл.59 от ЗЗЛД  и постъпило в ТП ДГС Нови пазар 

с вх. №1644/02.06.2022 г. писмо с изх.№ РД27-3069/31.05.2022г. на Директора на ОДБХ- гр. Шумен с 

информация, че чл.59 от ЗЗЛД  няма издадено Удостоверение за регистрация на пчелин с рег.№ 9937-0128 

с адрес ПИ № 77582.048.001 с. Хърсово, общ. Никола Козлево и към настоящият момент в обекта не се 

отглеждат пчелни семейства и вписаният животновъден обект с рег.№ 9937-0128 е заличен със статут 

неактивен в ИИС Вет ИС на БАБХ. 

Заповедта на основание чл.61 от АПК да се доведе до знанието на заявителя чл.59 от ЗЗЛД  , на 

заинтересованите длъжностни лица на ТП ДГС Нови пазар,  за сведение и изпълнение, и всички 

заинтересовани лица по смисъла на Административно процесуалния кодекс за сведение вкл. и чрез 

публикуването й в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие”  ДП Шумен  и ТП 

„ДГС Нови пазар” при спазване на Закона за защита на личните данни. 

Заповедта подлежи на оспорване от всички заинтересовани лица по смисъла на Административно 

процесуалния кодекс по реда на чл.145 и сл. от глава Х на АПК, чрез ТП „ДГС Нови пазар” гр. Нови пазар 

пред Шуменски  Административен  Съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването й. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД  - специалист лесовъдство на 

ТП „ДГС Нови пазар“ 

 

 

 

 

 

 
 

ИНЖ. ПЕТЪР ЖЕЛЕЗОВ:……П……….. 

Директор на ТП „ДГС Нови пазар” 
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