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З А П О В Е Д 
9.11.2022 г.

X РД-16-00586 / 08.11.2022

Изх. №

гр. Бургас  

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

дирекции по горите и чл. 5, ал. 1 от „Методика за контрол на дейностите по 

инвентаризация на горските територии” (29.06.2016 г.), във връзка с чл. 3, ал. 4 и чл. 36, 

ал. 1 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии,  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Определям комисия в състав: 

Председател: инж. Станимир Божанов – заместник-директор при РДГ – Бургас. 

Членове:  

1. инж. Василена Каравасилева - главен експерт при РДГ – Бургас,  

2. инж. Илия Янгьозов – директор на Общинско предприятие „Общински гори 

и озеленяване“ гр. Созопол, 

която да извърши проверка след приключване на 100 % от теренно-проучвателните 

работи, свързани с инвентаризацията на горските територии, извършени от „Пролес 

Инженеринг” ООД, София (Изпълнител), на част от територията на ТП „Държавно 

горско стопанство Бургас”, в изпълнение на Договор № 8-504 от 17.11.2021 г., сключен 

между Община Созопол и „Пролес Инженеринг” ООД, София. 

2. Комисията да се събере в административната сграда на Общинско предприятие 

„Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол на 15 ноември 2022 г. от 9:00 ч., като 

разгледа представените работни таксационни описания и скици, и провери на терен 

задължително основните таксационни показатели: дървесен състав, склопеност и/или 

пълнота на насажденията, средна височина и среден диаметър на насажденията, тип 

месторастене, състояние на възобновяването, предвидени лесовъдски намеси, 

подновяване и измерване на постоянните пробни площи, както и обозначаването на 

границите на отдели и подотдели по скици и на терен, за тези за които се изисква.  

3. По преценка на комисията на проверка подлежат и други данни от 

таксационното описание.  

4. За извършената проверка комисията да състави протокол, който се 

представя в Изпълнителна агенция по горите. В протокола да се отразят всички 

установени несъответствия по отдели и подотдели, като се посочи и срок за 

отстраняването им. 

5. Ако в повече от 25 % от проверените подотдели са констатирани 

съществени несъответствия на един или повече показатели, материалите за 

инвентаризацията се връщат на Изпълнителя и проверявания етап не се приема.  
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6. Заповедта да се публикува на електронната страница на РДГ – Бургас. 

7. Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение, 

изпълнение и предприемане на необходимите действия.  

8. Контрол по изпълнение на заповедта ще проведа лично 

 

9.11.2022 г.
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