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П О К А Н А 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

 

на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за 

ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от 

пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна 

собственост в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство София”. 

 

Регионална дирекция по горите – София и ТП “Държавно горско стопанство  София”, 

уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена инвентаризация на 

горските територии и са изработени горскостопански карти, план за ловностопански дейности 

и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, горскостопански план 

за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП “Държавно горско 

стопанство София”.  

 

 На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 

планиране в горски територии на 11.10.2019 г. (петък) от 10:30 часа в сградата на ТП 

“Държавно горско стопанство София” с адрес гр. София, ул. „Аксаков” № 14, ет. 5  ще се 

проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършената инвентаризация на горските 

територии и на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план 

за дейностите по опазването на горските територии от пожари, горскостопански план за 

горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП “Държавно горско 

стопанство София”.  

Материалите от извършената инвентаризация и последващи дейности са на 

разположение на заинтересованите лица и органи както следва: 

 В ТП „ДГС София”, гр. София, ул. „Аксаков” № 14, всеки работен ден от 9:00 ч. до 

12:00  и от 13:00 до 16:00 ч. до 10.10.2019 г. 

 Всички предложения и бележки към материалите по предмета на общественото 

обсъждане да се предоставят в писмена форма до датата на общественото обсъждане – 

11.10.2019 г. 

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и 

на заинтересованите лица и организации относно развитието на ТП “Държавно горско 

стопанство София” през следващите 10 години. 
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