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                                          ЗАПОВЕД 
 

4.10.2021 г.

X РД-16-343 - 04.10.2021

№

гр. Бургас

Подписано от: Delevodstvo  
 

 

На основание чл. 61, ал. 2 във връзка с ал. 4, т. 2 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. 

за контрола и опазването на горските територии и във връзка с подадено заявление с вх. 

№ РДГ03 – 7233 / 04.10.2021 г. от Стоян Димитров Попов – управител на „Пулс 2008” 

ЕООД, гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, ЕИК: 200034990, със седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас, ул. „Ивайло”, бл. 43, ет. 2, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Изваждам от употреба производствена марка (ПМ), серия Ж, № 5270, 

принадлежаща на „Пулс 2008” ЕООД, гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, ЕИК: 

200034990, считано от датата на издаване на настоящата заповед. Същата да бъде 

предоставена за отговорно пазене при касиер – домакина при РДГ – Бургас. 

2. Маркирането на дървени материали с посочената в т. 1 производствена марка 

да се счита за невалидно след датата на издаване на настоящата заповед.  

3. Системния администратор на РДГ – Бургас да спре достъпа на гореописания 

обект до интернет информационната система на ИАГ, чрез която се води електронният 

дневник и се издават превозни билети за експедирана дървесина, съгласно чл. 13, ал. 9, 

т. 5 от Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии. 

4. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РДГ – Бургас, както и 

на информационното табло в дирекцията от системния администратор. 

4. Копие от заповедта да се изпрати „Пулс 2008” ЕООД, ИАГ – гр. София, 

всички регионални дирекции по горите за сведение, както и на зам. директор, всички 

горски инспектори, оправомощеното лице водещо регистъра на производствените 

марки и системния администратор при РДГ – Бургас за сведение и контрол. 

 5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Станимир Божанов – 

заместник-директор при РДГ – Бургас. 

 

 

 

4.10.2021 г.

X инж.Мариян Костадинов

инж. Мариян Костадинов

Директор  
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