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З  А  П  О  В  Е   Д 

X РД10-106 - 28.05.2021

номер/дата

Подписано от: Pepa Dancheva Boeva  
  

 На основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 17 от Устройствения правилник на Регионалните 

дирекции по горите, чл. 13, чл. 63, ал. 1 и 8 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за 

инвентаризация и планиране в горските територии, във връзка с писмо с изх. № ИАГ-

3351/11.02.2021 на Изпълнителна агенция по горите 

 

 

Н А З Н А Ч А В А М: 
  

Комисия в състав: 

Председател: инж. Къньо Стоянов – зам.-директор на РДГ – Сливен 

    и членове: 

1.  инж. Милена Ангелова – главен експерт „Промени в горските територии” в РДГ – 

Сливен; 

2. инж. Кремена Атанасова – главен експерт „Стопанисване и ползване” в РДГ – 

Сливен; 

3. инж. Хамза Салим – горски инспектор в РДГ – Сливен; 

4. Представител на ЮИДП гр. Сливен; 

5. Представител на ТП „ДГС Стара река”. 

 Комисията да разгледа заданието за извършване на инвентаризация на горските 

територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план 

за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за 

горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско 

стопанство Стара река”. 

 При разглеждане на заданието да вземе участие представител на фирмата 

изработила заданието „НИКАН НД” ЕООД. 

 Заседанието на комисията да се проведе на 22.06.2021 г.  от 10.00 часа в 

административната сграда на РДГ – Сливен. 

 За работата на комисията да се състави протокол, който да ми се представи за 

утвърждаване.  

 Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение и да се публикува на интернет страницата на РДГ – Сливен. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Къньо Стоянов – зам.-

директор на РДГ – Сливен. 

X инж. Георги Дончев

инж. Георги Дончев

Директор на РДГ - Сливен

Подписано от: Georgi Stefanov Donchev  
МА/СА 

 


