МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
София, бул. „Христо Ботев” №55, тел. централа 985 11, факс 981 37 36

З А П О В Е Д
10.6.2022 г.

X

ЗАП-473 - 10.06.2022

София 2022 г.
Signed by: Milka Hristova Karapandzhieva

На основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии, за провеждане на съвещание, във връзка
с предстоящата инвентаризация на горските територии и изработването на горскостопански
карти, горскостопански план, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по
опазване на горските територии от пожари в района на дейност на ТП „Държавно горско
стопанство Разлог”, област Благоевград,

Н А Р Е Ж Д А М:
І. Назначавам комисия в състав:
Председател:
инж. Йордан Петров Палигоров – началник отдел „ИП” при Изпълнителна агенция по
горите;
Членове:
1.

Представители на отдел „ИП” при Изпълнителна агенция по горите;

2.

Представител на дирекция „ГС” при Изпълнителна агенция по горите;

3.

Представител на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” при
Министерството на земеделието;

4.

Директорът на Регионална дирекция по горите гр. Благоевград или определено от него
длъжностно лице;

5.

Представител на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград;

6.

Представители на Областна дирекция „Земеделие” гр. Благоевград;

7.

Представител на Басейнова дирекция за управление на водите „Западнобеломорски
район” гр. Благоевград;

8.

Представител на Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Благоевград;

9.

Представител на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Благоевград;

10.

Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” гр. Благоевград;

11.

Представител на община Разлог;

12.

Представител на Общинска служба по земеделие гр. Разлог;

13.

Директорът на ТП „Държавно горско стопанство Разлог”;

14.

Управителят на „ Призма инфо“ ЕООД, гр. София;

15.

Изпълнителят на дейностите по инвентаризация и планиране;
ІІ. Комисията по т. І да проведе съвещание, във връзка с извършването на

инвентаризация на горските територии и изработването на горскостопанските карти, план за
ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от
пожари, както и изработването на горскостопански план за горските територии - държавна
собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Разлог”, на което да:
1. доуточни предстоящите работи, предвидени в заданието;
2. разгледа обстоятелствата и проблемите, свързани с горската териториална
единица, възникнали след изработването на заданието;
3. уточни задълженията на трети страни, от чиято компетентност е решаването на
проблеми, свързани с инвентаризацията и планирането;
4. уточни сроковете и начина за предоставяне на необходимите документи на
изпълнителя;
5. разгледа други въпроси, отнасящи се към инвентаризацията и планирането.
За работата на комисията, взетите решения и дадените препоръки да се състави
протокол, който да ми се представи за утвърждаване.
ІІІ. Разрешавам на председателя на комисията да привлече и други специалисти и
представители

на

заинтересовани

ведомства,

представители

на

неправителствени

организации, както и собственици на гори за участие в съвещанието.
ІV. Съвещанието да се проведе на 23.06.2022 г. от 10.00 часа в сградата на ТП
„Държавно горско стопанство Разлог”.
V. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на
дирекция „Горски територии“ при Изпълнителна агенция по горите.
10.6.2022 г.

X

инж. Филип Ковашки

ИНЖ . ФИЛИП КОВАШКИ
И. Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: Filip Stanchev Kovashki
МИ/ГТ

