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З А П О В Е Д 
16.11.2021 г.

X РД-16-393 - 16.11.2021

Заповед №

гр. Бургас

Подписано от: Delevodstvo  
 

             На основание чл. 13, ал. 8, т. 2 от Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.), чл. 

91, ал. 6, т. 2 от Наредба за инвентаризация и планиране в горските територии (обн. ДВ, 

бр. 82 от 2015 г.) и  Решение № БС-37-ПрОС от 23.09.2021 г. на Директора на Регионална 

инспекция по околната среда и водите, гр. Бургас,  

 

УТВЪРЖДАВАМ 
 

1. Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Руен в 

териториалния обхват на  ТП „Държавно горско стопанство Айтос“ и  ТП 

„Държавно ловно стопанство Несебър”, в землищата на населените места: с. Билка, 

с. Дюля, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Зайчар, с. Листец, с. Рупча, с. Скалак, с. Снежа, 

с. Соколец, с. Ясеново, с. Топчийско, на територията на община Руен. 

2. Горскостопанският план включва площта на горските територии, възлизаща на 

145,2 ха, за които Община Руен е представила документи. 

3. Планът е изработен от инж. Ивайло Величков – ръководител обект и управител на 

фирма „Вип Форест Проджект“ ЕООД. 

4. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Регионална 

дирекция по горите, гр. Бургас и по реда на чл. 61 от АПК да се сведе до знанието 

на Община Руен, собственик на територията - за сведение и изпълнение, на ТП 

„ДГС Айтос“ и ТП „ДЛС Несебър” - за сведение. 

5. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно-

процесуалния кодекс пред Изпълнителна агенция по горите - София или пред 

Административен  съд - Бургас, чрез Регионална дирекция по горите – Бургас в 14 

дневен срок от съобщаването и. 

6. Контрол по изпълнението на  заповедта възлагам на инж. Станимир Божанов –

заместник-директор на РДГ Бургас. 

 
16.11.2021 г .

X инж.Мариян  Костадинов

инж.  Мариян Кост ад инов

Д ирект ор :                                                                               
 

 


