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                              С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
ДО  

НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ,  

собственици на имот с идентификатор № 15309.124.2 

ДО 

НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА,  

собственици на имот с идентификатор № 15309.124.3 

ДО 

НАСЛЕДНИЦИ НА КРУМ ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ,  

собственици на имот с идентификатор № 15309.124.4 

ДО  

НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР АСПАРУХОВ КАЗАКОВ,  

собственици на имот с идентификатор № 15309.106.6 

ДО 

НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН МИЛУШЕВ КЕНОВ,  

собственици на имот с идентификатор № 15309.106.415 

ДО 

НАСЛЕДНИЦИ НА ВАСА МЕТОДИЕВА МИЛУШЕВА,  

собственици на имот с идентификатор № 15309.106.416 

ДО 

НАСЛЕДНИЦИ НА АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА,  

собственици на имот с идентификатор № 15309.106.424 

 



 Уведомяваме Ви, че в горепосочените имоти са констатирани повреди 

от биотичен характер – съхнене на иглолистния дървостой от бял бор, 

вследствие на нападение от корояд. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо да предприемете мерки за 

предотвратяване и ограничаване на нападенията от болести и вредители 

съгласно чл. 34 и чл. 35 от  Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите. 

Необходимо е да подадете в Регионална дирекция по горите – София 

заявление със сведение по образец. Образецът на сведението е приложен към 

настоящото съобщение. 

Сведението за необходимостта от издаване на предписание се 

представия в Регионална дирекция по горите – София на хартиен и 

електронен носител във формат (.xls) или се изпраща на e-mail: 

rdgsofia@iag.bg, в същия формат. Към сведението се прилага скица, в която 

са обозначени местата за сеч, когато санитарната/принудителната сеч не се 

провежда на цялата площ на подотдела. 

За издаването на предписания на основание чл. 106 или чл. 131, ал. 2 от 

Закона за горите за провеждане на санитарна или принудителна сеч, не се 

дължат такси. 

При възникване на допълнителни въпроси, може да се свържете с инж. 

Анелия Калчева-Дангова – ст. експерт при Регионална дирекция по горите – 

София, телефон: 0877798094. 

 

Приложение:  

 

1. Сведение за необходимостта за издаване на предписание на 

основание чл. 106/чл. 131, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на 

санитарна/принудителна сеч. 

2. Указания за издаване на предписания за санитарни и принудителни 

сечи. 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 


