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З А П О В Е Д 

30.5.2022 г.

X РД10-130 - 30.05.2022

номер/ дата

Подписано от: Gyonyul Gyunaeva Salimova  

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 ал.8 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за 

инвентаризация и планиране в горските територии  

 

Н А З Н А Ч А В А М: 

Комисия в състав: 

Председател: 

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

Сливен; 

и членове: 

1. инж. Зорка Андреева-Минчева – главен експерт „Залесяване и защита на горските 

територии“ в  РДГ Сливен; 

2. инж. Хамза Салим- горски инспектор в РДГ Сливен; 

3. Представител на ЮИДП Сливен; 

4. Представител на ТП „ДГС  Тунджа“ град Ямбол; 

Комисията да разгледа задание за извършване на инвентаризация на горските територии, 

изработването на горскостопанските карти, изработване на 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 Тунджа“ град Ямбол, в границите на община Ямбол, 

община Тунджа и община Стралджа, област Ямбол. 

 При разглеждане на заданието да вземе участие инж. Любен Желев в качеството си 

на лице изработило Заданието. 

 Заседанието на комисията да се проведе на 08.06.2022 г. от 09.30 часа в 

административната сграда на РДГ Сливен. 

 За работата на комисията да се състави протокол, който 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 ще изпълнявам лично. 

 

          

30.5.2022 г.

X инж. Неделин Недков

инж. НЕДЕЛИН НЕДКОВ

ДИРЕКТОР НА РДГ СЛИВЕН

Подписано от: Nedelin Kolev Nedkov  
 
 ЗМ/ Д“ГС“ 

 

 


