
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА 
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+                                 

 

 

З А П О В Е Д 

11.9.2019 г.

X РД05-94 / 11.09.2019

Рег.номер

гр. Варна  
 

На основание чл. 62, ал.2 от АПК и чл. 5, ал.1, т.17 от Устройствения правилник на 

регионалните дирекции по горите 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Изменям моя Заповед № 05-0081 от 12.08.2019 г., като: 

1. Крайния срок по т. 3 от същата заповед, вместо 12.10.2019 г. да се чете 

15.09.2019г. 

 

Мотиви: 

 

Съгласно т. 4 от указанията, утвърдени със Заповед № РД48-48/31.07.2019 г. на 

министъра на земеделието, храните и горите /МЗХГ/, „Ограниченият достъп 

продължава най – малко два месеца след констатирания последен случай на 

Африканска чума по свинете /АЧС/ в зоната“. В Заповед № 05-0081 от 12.08.2019 г. на 

РДГ – Варна минималния срок от два месеца е определен от датата на издаване на 

заповедта до 12.10.2019 г. С оглед спазване на утвърдените от МЗХГ указания, следва 

за начало на срока от два месеца да се счете датата на издаване на Заповед № РД11-

1365 от 15.07.2019 г. на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, с която е 

обявен първично възникнал случай на болестта АЧС в землището на с. Дуранкулак, 

общ. Шабла, обл. Добрич и която е посочена в основанието за издаване на Заповед № 

05-0081 от 12.08.2019 г. 

С така определения в т. 3 от Заповед № 05-0081 от 12.08.2019 г. на РДГ – Варна 

краен срок, е допусната очевидна фактическа грешка. 

 

2. Т. 7 от Заповед № 05-0081 от 12.08.2019 г., съгласно която заповедта следва да 

се съобщи чрез поставяне на информационните табла в административните сгради на 

РДГ – Варна, ТП ДЛС – Балчик и Община Шабла, да се чете като т. 8, а т. 8 от 

заповедта да се чете като т. 9. 

 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Изпълнителна 

агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Варна, да се изпрати на СИДП 



ДП, гр. Шумен, ТП ДЛС - Балчик, ОДБХ гр. Добрич, РИОСВ гр. Варна, ОД на МВР - 

Добрич, РУ на МВР – Шабла, РС ПБЗН Шабла и Община Шабла. 

 

Заповедта да се съобщи чрез поставяне на информационните табла в 

административните сгради на РДГ – Варна, ТП ДЛС – Балчик и Община Шабла. 

 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК.  
 
 

11.9.2019 г.

X инж.Тодор Гичев

инж. Тодор Гичев

Директор РДГ Варна

Подписано от: Todor Gichev Gichev  
вг/апфрд 


