
 
 

 

 

 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - КОПРИВЩИЦА 

 
До Кмета  
на Община Копривщица 

гр. Копривщица 
 
 

Относно: Предстоящи лесовъдски мероприятия през 2021 година. 

 
 
Уважаема госпожо Кмет, 

 

Във връзка с изпълнението на произтичащите от разпоредбите на горската 

сертификация дейности при стопанисването и управлението на общинските 

горски територии, ОП „Копривщица“, Ви уведомява за лесовъдските мероприятия, 

които ще се проведат през 2021 г. по отдели и местности в териториалния обхват 

на дейност на Общинското предприятие. 

1. Списък с лесовъдски мероприятия, които ще се осъществяват през 2021 

г. по отдели и местности в териториалния обхват на дейност на ОП 

„Копривщица“.  

2. Предвидено е залесяване по Мярка 8.4 за Възстановяване на щети по 

горите от горски пожари и природни бедствия, болести и вредители, на 

територията на Община Копривщица в подотдели: 9022 т; 9026 ж; 9026 

н; 9033 к; 9033 с; 9033 т; 9035 т; 9037 ж; 9037 с; 9037 у; 9040 ж; 9041 

д; 9042 н; 9043 п; 9043 р; 9044 л; 9044 м; 9085 с; 9099 е; 9100 ж; 

9100 з; 9100 л. 

3. Във връзка с подобряване работата на ОП „Копривщица“ и на основание 

чл. 17, ал. 4, т. 1 от Правилника за организацията и управлението на 

дейността на ОП „Копривщица“ – гр. Копривщица е издадена Заповед 

на Директора РД № 1 от 05.01.2021 г. 

4. Във връзка с изпълнение на годишния план на ползване и подобряване 

организацията на дейността при добива, приемането и експедирането 

на дървесина от ОГТ е издадена Заповед на Директора РД № 2 от 

05.01.2021 г. 

5. Във връзка с условията и реда за движение по горските пътища и чл.24 

от Наредба №1 от 30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските 

територии е издадена Заповед на Директора РД № 4 от 12.01.2021 г. 

 

За контакти с ОП „Копривщица“ е определено следното длъжностно лице: 

- Инж. Атанаска Чоплишка – лесничей при ОП „Копривщица“,  

GSM: 0879600323. 

 

Приложение: 

1. Списък с лесовъдските мероприятия през 2021 г. 

2. Заповед на Директора РД № 1 от 05.01.2021 г. 

3. Заповед на Директора РД № 2 от 05.01.2021 г. 

4. Заповед на Директора РД № 4 от 12.01.2021 г. 

 

                                                                 

02.03.2021 г.                   Директор ОП „Копривщица“: …………………….   

гр. Копривщица                                                  /Инж. Марин Златарев/ 

 
 





 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОПРИВЩИЦА” 

 

 

З А П О В Е Д 
 

РД № 1 
 

 

Гр. Копривщица       05.01.2021 година 

 

 

На основание чл.17, (4), т.1 от „Правилник за организацията и 

управлението на дейността на общинско предприятие „Копривщица” – гр. 
Копривщица” и във връзка подобряване работата в ОП „Копривщица” 
 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

 

1. Всички служители на длъжност – старши лесничей, помощник лесничей, 

горски стражар и полски охранител ежедневно от 16,00 часа до 17,00 часа да 

предоставят в деловодството на ОП „Копривщица“ рапорт по образец №1 

придружаващ тази заповед. 

 

2. Главният счетоводител на ОП „Копривщица“ ежемесечно да изготвя справка 

за приходите и разходите по звена, която да ми бъде предоставена  до 08,00 часа на 

първия работен ден от новата седмица. 

 

3. Лесничеят на ОП „Копривщица“ ежедневно да изготвя справка по образец №2 

от тази заповед, за движението на материалите, която да ми бъде предоставена до 

08,00 часа на следващия работен ден. 

 

4. Агрономът на ОП „Копривщица“ ежеседмично да изготвя писмен доклад за 

извършената работа, който да ми бъде предоставен до 08,00 часа на следващия 

работен ден. 

 

5. Ръководителят на звена „ЕЧОДГП“ и „СПСИО“ ежемесечно да изготвя писмен 

доклад за извършената работа, който да ми бъде предоставен до 08,00 часа на 

първия работен ден от новата седмица. 

 

6. Административният секретар и касиер - домакинът ежедневно да представят 

писмен доклад, относно изпълнението на резолюциите ми и сроковете за изпълнение 

по документите, до 08,00 часа на следващия работен ден. 

 

7. Неизпълнението на настоящата заповед, ще се счита за нарушение на КТ и 

„Правилника за организация и управление на дейността на общинско предприятие 

„Копривщица“ – гр. Копривщица“ и ще бъдат налагани административни санкции. 

 

 

 

 



8. Копие от заповедта да се връчи на горепосочените служители срещу подпис, 

за сведение и изпълнение. 

 

 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 11.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 
МЗ/МБ 

 

       Директор ОП: ………………… 

        /инж. Марин Златарев/ 



 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОПРИВЩИЦА” 

 

 

З А П О В Е Д 
 

РД № 2 
 

 

Гр. Копривщица              05.01.2021 година 

 

 

 Във връзка с изпълнение на годишния план на ползване и трудово 

възнаграждение на служителите в звено Селско и горско стопанство. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

Добива, приемането и експедирането на дървесина от ОГТ да се извършва от 

упоменатите по-долу служители и подотдели: 

 

 

1. Старши лесничей - Иван Веселинов Вълков от подотдели: 9037 к, 9037 м, 

9096 а, 9096 б, 9096 в, 9096 д, 9084 б, 9088 г и 9097 а. 

 

2. Старши лесничей – Димитър Зайков от подотдели: 9037 з, 9037 н, 9037 р, 

9037 ф, 9037 х, 9037 ч, 9037 щ, 9037 ю, 9037 т, 9111 е, 9111 д, 9097 а, 

9097 б и 9072 а, 9098 а. 

 

3.  Помощник лесничей – Николай Тороманов от подотдели: 9085 п, 9086 д, 

9087 б, 9087 м, 9090 г, 9090 м, 9090 о, 9091 г, 9092 а, 9092 е, 9092 и, 9092 

п, 9076 м, 9079 е, 9072 д и 9077 д. 

 

4. Помощник лесничей – Динчо Азманов от подотдели: 9109 а, 9109 б, 9109 з, 

9109 и, 9037 л. 

 

5. Горски стражар – Гаврил Скендеров и охранител Стоян Петков от подотдели: 

9098 ж, 9098 з, 9098 и, 9098 п, 9040 г, 9046 в, 9045 е, 9068 е, 9030 б, 9080 

м, 9080 н, 9090 д, 9111 а, 9032 к. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица  за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 
МЗ/МБ 

                                                                          Директор ОП: ………………… 

        /инж. Марин Златарев/ 



 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОПРИВЩИЦА” 

 

 

З А П О В Е Д 
 

РД № 4 
 

 

Гр. Копривщица        12.01.2020 година 

 

 

 Относно: Условията и реда за движение по горските пътища, във връзка с 

чл.24 от Наредба №1 от 30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските 

територии 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

 

1. Разрешително за достъп до насаждения, в които се извършва добив на 

дървесина, да се издава в писмена форма от регистрирания лесовъд, на чието име е 

издадено позволителното за сеч. 

 

2. Лицензираните лесовъди които  издават разрешителни за достъп до горска 

територия, са длъжни в срок до 17:00 часа на следващия работен ден от издаването, 

да ги предоставят за сведение в деловодството на Общинско предприятие 

„Копривщица“.  

 

3. Настоящата заповед, да бъде връчвана на лицензирания лесовъд в едно с 

издаденото позволително за сеч, срещу подпис. Подписаната заповед  да бъде 

съхранявана в досието на обекта. 

 

4. Контрол по настоящата заповед възлагам на Атанаска Тодорова Чоплишка – 

лесничей при ОП „Копривщица“, Иван Веселинов Вълков – старши лесничей при ОП 

„Копривщица“ и Димитър Рашков Зайков – старши лесничей при ОП „Копривщица“.  

 

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата по т.3, за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

 
МЗ/МБ 

 

       Директор ОП: ………………… 

        /инж. Марин Златарев/ 


