
   МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

     РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЛАГОЕВГРАД 
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                                                    З А П О В Е Д 

                                                

8.10.2019 г.

X РД05-205 / 08.10.2019

РЕГ.ИНДЕКС

Signed by: Sashko Yordanov Popov  

           На основание чл. 146, ал. 1 от Закона за горите, чл.5, ал. 1, т. 17 от Устройствен 

правилник на регионалните дирекции по горите и във връзка със Заповед № РД 11- 

1706 от 19.08.2019 г. и Заповед № РД 11-1970/03.10.2019 г.на Изпълнителния директор 

на БАБХ, 

 

Н  А  Р  Е  Ж Д  А  М: 

 

        Отменям Заповед № РД 05-158/21.08.2019 г. на директора на РДГ Благоевград на 

основание заповед № РД 11-1970/03.10.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ. 

Считано от 08.10.2019 г. в заповед № РД 11-1706/19.08.2019 г. в обособените 

инфектирани зони да се прилагат мерките съгласно „Указания“ утвърдени със заповед 

№ РД 48-61/01.10.2019 г., като еволюцията на мерките да се осъществява от датата на 

констатирания случай. 

       Настоящата заповед  да се публикува на интернет страницата на ИАГ – София, РДГ – 

Благоевград и да се уведоми ЮЗДП гр. Благоевград, ТП „ДГС Якоруда“, РИОСВ – 

Благоевград, РУ – Разлог, ОДБХ – Благоевград, РД „ПБЗН“ – Благоевград, РС „ПБЗН“ - 

Разлог, Община Якоруда и областна администрация – Благоевград и да се сведе до 

знанието на лицата, стопанисващи дивеча. 

        Заповета да се постави на информационото табло на РДГ – Благоевград, ТП „ДГС 

Якоруда“ Община Якоруда и областна администрация – Благоевград.   



         Настоящата заповед се издава при условията на чл.34, ал.4 от АПК с цел защита на 

обществен интерес, в частност предприемане на спешни мерки за предотвратяване и 

ограничаване на разпространението на Африканската чума по свинете /АЧС/. 

         На основание чл. 60 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, 

поради неотложност на мерките, с оглед предотвратяване и ограничаване на 

разпространението  на Африканска чума по свинете /АЧС/. 

         Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14- дневен срок от 

съобщаването й. 

         Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р, инж. Георги Гогушев – 

заместник директор на РДГ – Благоевград. 

 

 

8.10.2019 г.

X инж. Сашко Попов

 ИНЖ. САШКО ПОПОВ

 ДИРЕКТОР РДГ

Signed by: Sashko Yordanov Popov  

ЙС/СА 


