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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   

03 . 06 . 2022  г .

X З А П -4 6 0  -  0 3 .0 6 .2 0 2 2

№

С О Ф ИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022  г .

S igne d  by : E le na  Iv a nov a  Topa lo v a  

На основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за 

инвентаризация и планиране в горските територии и чл. 15 от Наредба № 20 за съдържанието, 

условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, и във връзка с 

приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените 

горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на 

горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии, в 

района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Дунав”, област 

Русе, 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

І. Назначавам комисия в състав:  

Председател: 

инж. Мартин Тодоров – главен експерт в 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 „Контрол по опазване на горските територии и ловно 

стопанство” в Изпълнителна агенция по горите; 

4. Представител на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” при 

Министерството на земеделието;  

5. Директорът на Регионална дирекция по горите гр. Русе или определено от него 

длъжностно лице; 

6. Представител на Северно централно държавно предприятие гр. Габрово; 

7. Представители на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Русе;  

8. Представител на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” 

гр. Плевен;  

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

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

11. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Русе; 

12. Представител на община Русе; 

13. Представител на община Иваново; 

14. Представител на община Сливо поле; 

15. Представител на община Ветово; 

16. Представител на община Борово; 

17. Представител на Общинска служба по земеделие гр. Русе; 

18. Представител на Общинска служба по земеделие с. Иваново; 

19. Представител на Общинска служба по земеделие с. Сливо поле; 

20. Представител на Общинска служба по земеделие гр. Ветово; 
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21. Представител на Общинска служба по земеделие с. Борово; 

22. Директорът на ТП „Държавно ловно стопанство Дунав”; 

23. Управителят на „Пролес инженеринг“ ООД, гр. София; 

24.  Изпълнителят на дейностите по инвентаризация и планиране; 

 

ІІ. Комисията по т. І да проведе съвещание, във връзка с разглеждането и приемането на 

извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, 

плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от 

пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на 

дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Дунав”, на което:  

1. Да разгледа резултатите от изпълнените дейности, предвидени със заданието и 

протоколите към него. 

2. За периода от 28.06.2022 год. до 01.07.2022 год. да извърши проверка на терена за: 

2.1. точността на показателите от теренно-проучвателни работи при извършената 

инвентаризация на горските територии, 

2.2.  целесъобразността на предвидените горскостопански мероприятия, 

2.3. предвидените ловностопански мероприятия,   

2.4. мероприятията за опазване на горските територии от пожари, 

2.5. точността при изработването на горскостопанските карти. 

За работата на комисията, взетите решения и дадените препоръки да се състави 

протокол, който да се представи на експертен съвет на Изпълнителна агенция по горите. 

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 28.06.2022 год. от 13.30
 

часа в сградата на 

Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Дунав”, област Русе. 

V. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция по 

горите и Регионална дирекция по горите Русе. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на дирекция 

„Горски територии“ на Изпълнителна агенция по горите. 

 

 

 

X  инж. Филип Ковашки

ИНЖ. ФИЛИП КОВАШКИ

И. Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: Filip Stanchev Kovashki  
 

 

МИ/ГТ 


