
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЛАГОЕВГРАД 
Благоевград ул. “Васил Коритаров” № 2, п.к. 2700, тел.: 073 / 88 50 09, факс: 073 / 88 50 04 

 

З А П О В Е Д   

24.9.2019 г.

X РД05-180 / 24.09.2019

РЕГ.  ИНДЕКС

Signed by: Sashko Yordanov Popov  
На основание чл. 5, ал.1, т.1 от Устройствения правилник на регионалните 

дирекции по горите, във връзка с чл.36, ал.1 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за 

инвентаризация и планиране в горските територии, чл. 5, ал 1 от Методика за контрола 

на дейностите по инвентаризация на горските територии и в изпълнение на чл.2, ал.2, т. 

1 от договор № ДД - 5/01.03.2019 г. и писмо от управителя на „Агролеспроект” ЕООД с 

вх. № РДГ-02-6273/19.09.2019 г. на РДГ – Благоевград. 

 

Н А З Н А Ч А В А М: 

 

Комисия в състав: 

Председател: д-р инж. Георги Гогушев – зам. директор на  РДГ – Благоевград; 

Членове:   1.инж. Васил Кирянов – главен горски инспектор при РДГ - 

Благоевград; 

          2.инж. Стоян Момов – главен експерт при ЮЗДП Благоевград; 

          3. инж. Стоян Дагалов – зам. директор на  ТП „ДГС Първомай”; 

          4. Представител на  „Агролеспроект” ЕООД. 

която да извърши проверка през периода 07-08.10.2019 г. на качеството на 

извършените теренно-проучвателни работи и приемане на 100 % от теренната работа 

по договор № ДД - 5/01.03.2019 г. за извършване на инвентаризация на горските 

територии и изработване на ГСП за горски територии – държавна собственост в района 

на ТП „ДГС Първомай”.  

Приемането да се извърши чрез прилагане на реда и условията на „Методика за 

контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии”, утвърдена със 

Заповед 780/29.06.2016 година на ИАГ София. 

В срок до 30.11.2019 г. комисията да ми представи протокол за извършената 

работа. 

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично. 

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

сведение и изпълнение и до системния администратор за публикуване в интернет 

страницата на РДГ - Благоевград. 

24.9.2019 г.

X инж. Сашко Попов

ИНЖ. САШКО ПОПОВ

ДИРЕКТОР РДГ

Signed by: Sashko Yordanov Popov  


