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

З А П О В Е Д

X

З А П - 8 6 1 / 2 3 .1 0 .2 0 2 0

№ , С о ф и я, дата
S ig n e d b y : E le n a Iv a n o v a T o p a lo v a

На основание чл. 157, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 от Устройствения правилник на
Изпълнителна агенция по горите, чл. 39, ал. 1, чл. 91, ал. 1 и чл. 131, ал. 3 на Наредба № 18 за
инвентаризация и планиране в горските територии, и във връзка с правилника за условията и
реда за провеждане на заседанията на експертните съвети към ИАГ ,

Н А Р Е Ж Д А М:
І. Назначавам експертен съвет в състав:
Председател – инж. Джемиле Молаахмед –директор на дирекция „Горски територии” при
Изпълнителна агенция по горите
Заместник председател инж. Тони Кръстев – директор на дирекция „Горско стопанство“
при Изпълнителна агенция по горите и
Членове:
1. инж. Росен Райчев
- директор на дирекция КОГТЛС
2. инж. Йордан Палигоров
- началник на отдел ИП
3. инж. Валентин Чамбов
- началник на отдел ПГТ
4. д-р инж. Любчо Тричков
- началник отдел ПГ
5. д-р инж. Кирил Ташев
- началник на отдел СГТ
6. инж. Юлиан Русев
- началник на отдел ЛС
7. инж. Юри Флоров
- началник на отдел КОГТЗП
8. Даниела Ангелова
- главен юрисконсулт в дирекция ПАД
9. инж. Илия Ангелов
- главен експерт в отдел ИП
10. инж. Мартин Тодоров
- главен експерт в отдел ИП
11. инж. Георги Тинчев
- главен експерт в отдел ИП
12. инж. Румен Янкулов
- главен експерт в отдел ИП
13. инж. Стилян Ангелов
- младши експерт в отдел ИП
14. инж. Деян Стойнев
- главен експерт в отдел СГТ
15. инж. Мартин Иванов
- главен експерт в отдел ПГ
16. д-р инж. Тома Тончев
- ЛТУ София
17. доц. Явор Порязов
- ЛТУ София
18. Представител на дирекция „Поземлени отношения и комасация” при МЗХГ
19. Представител на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” при МЗХГ
20. Представител на Министерство на околната среда и водите
21. Представител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
22. Представител на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
ІІ. Експертният съвет да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба
№18/2015 г. за инвентаризация на горските територии, планове за ловностопанските дейности,
планове за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански
планове за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско
стопанство Първомай”, ТП „Държавно горско стопанство Асеновград” и ТП „Държавно горско
стопанство Ракитово”.
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ІII. В заседанието да вземат участие: представител на Южноцентрално държавно
предприятие гр. Смолян, представители на Регионални дирекции по горите Пловдив и
Пазарджик, директорите на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”, ТП „Държавно горско
стопанство Асеновград”, ТП „Държавно горско стопанство Ракитово” и изпълнителите на
инвентаризацията.
IV. Заседанието на експертния съвет да се проведе присъствено за членовете на
експертния съвет от ИАГ и МЗХГ и дистанционно, чрез видеоконферентна връзка за всички
останали членове, както и за лицата по т. III.
V. Експертният съвет да се проведе на 04.11.2020 год. от 13,00 ч. в заседателната зала
на Изпълнителна агенция по горите – бул. „Христо Ботев” № 55 , етаж 5, зала 500, за
членовете на експертния съвет от ИАГ и МЗХГ, а всички останали членове и лицата по т.
III. да осигурят своето присъствие за видеоконферентна връзка, чрез интернет
приложението Webex Meetings на Cisco Systems, за което на електронните им адреси ще
бъде изпратена покана за присъединяване. За целта е необходимо, тези участници да
изпратят на адрес paligorov@iag.bg актуалните си електронни адреси, от където ще вземат
участие в експертния съвет.
VI. Изпълнителите на дейностите по инвентаризация на горските територии да представят
в ИАГ ст. 529 необходимите материали съгласно чл. 39 , ал. 2 от Наредба № 18 в 7 (седем)
дневен срок, преди датата на провеждането му.
VII. Председателят на експертния съвет при необходимост може да привлече и други
специалисти за членове на съвета.
VІII. Материалите за експертния съвет се намират в стая 529 на ИАГ – бул. „Хр. Ботев” №
55, ет. 5 и могат да се ползват от членовете на съвета всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа,
както и на интернет страницата на РДГ Пловдив и РДГ Пазарджик в раздел ,,Документи“
подраздел ,,Инвентаризация и планиране“ от дата 26.08.2020 г. за РДГ Пловдив и от дата
21.10.2020 г. за РДГ Пазарджик.
IX. Срокът за представяне на мнения, становища и рецензии по материалите е 2 (два) дни
преди датата определена по т. V.
Х. За решенията на експертния съвет да се състави протокол, който в 10 (десет) дневен
срок от провеждане на заседанието да ми се представи за одобряване.
ХI. Заповедта да се връчи на лицата по т. І и т. ІII за сведение и изпълнение, като се
изпрати на електронните адреси на лицата по т. І и т. ІII за сведение и изпълнение и да се
уведомят поименно по телефона.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Росен Попсавов зам.изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите.

X

д-р инж. Ценко Ценов

ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: Tsenko Spasov Tsenov

ЙП/ГТ/ИАГ
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