
 
 

 
Община Садово и РДГ 

че е изготвен проект на Горско стопански план и план за дейностите по опазване 
от пожари  на горски
Пловдив, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство 
ЮЦДП 
 
 Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2023 
година и влиза в сила след утвърждав
 
 На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 
планиране в горски територии на 
сградата на Общинска администрация, намираща се на адрес: г
„Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 411 ще се проведе Обществено обсъждане на изработения 
Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските 
територии 
 
 Матер
заинтересованите лица и органи както следва:
 
 В община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 405, всеки 

работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.45 до 17.15 часа,  лице за контакти 
Атанас И

  
 В РДГ 

ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, лице за контакт 
Бамбалов и инж. Никола Тенев.

 
 Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на 
Общественото обсъждане се приемат до горепосочената дата чрез следните адреси 
за кореспонденция:

-
-
-
-

 
Настоящата 

препоръки от заинтересовани лица и организации относно развитието на 
горските територии 
 

 ======================================================

тел. централа: 03118 / 2601 и 03118 / 2171; факс 03118 / 2500

Община Садово и РДГ 
че е изготвен проект на Горско стопански план и план за дейностите по опазване 
от пожари  на горски
Пловдив, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство 
ЮЦДП – Смолян.

Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2023 
година и влиза в сила след утвърждав

На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 
планиране в горски територии на 
сградата на Общинска администрация, намираща се на адрес: г
„Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 411 ще се проведе Обществено обсъждане на изработения 
Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските 
територии – собственост на община Садово, в района на ТП „ДГС 

Материалите за Общественото обсъждане са на разположение на 
заинтересованите лица и органи както следва:

В община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 405, всеки 
работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.45 до 17.15 часа,  лице за контакти 
Атанас Иванов
 
В РДГ – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57, всеки работен 
ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, лице за контакт 
Бамбалов и инж. Никола Тенев.

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на 
Общественото обсъждане се приемат до горепосочената дата чрез следните адреси 
за кореспонденция:

- Писмено в Община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2;
- На ел. поща (
- Писмено в РДГ 
- На На ел. поща (

Настоящата 
препоръки от заинтересовани лица и организации относно развитието на 
горските територии 

ОБЩИНА   С А Д О В О,     ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ                
======================================================

4122 гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 2
тел. централа: 03118 / 2601 и 03118 / 2171; факс 03118 / 2500

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Садово и РДГ 
че е изготвен проект на Горско стопански план и план за дейностите по опазване 
от пожари  на горските територии 
Пловдив, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство 

Смолян. 

Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2023 
година и влиза в сила след утвърждав

На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 
планиране в горски територии на 
сградата на Общинска администрация, намираща се на адрес: г
„Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 411 ще се проведе Обществено обсъждане на изработения 
Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските 

собственост на община Садово, в района на ТП „ДГС 

иалите за Общественото обсъждане са на разположение на 
заинтересованите лица и органи както следва:

В община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 405, всеки 
работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.45 до 17.15 часа,  лице за контакти 

ванов 

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57, всеки работен 
ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, лице за контакт 
Бамбалов и инж. Никола Тенев.

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на 
Общественото обсъждане се приемат до горепосочената дата чрез следните адреси 
за кореспонденция: 

Писмено в Община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2;
На ел. поща (e-mail): 
Писмено в РДГ –
На На ел. поща (e

Настоящата покана е изготвена за информиране и събиране на мнения и 
препоръки от заинтересовани лица и организации относно развитието на 
горските територии – собственост на община Садово през следващите 10 години.

ОБЩИНА   С А Д О В О,     ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ                
======================================================

4122 гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 2
тел. централа: 03118 / 2601 и 03118 / 2171; факс 03118 / 2500

ел. адрес  

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Садово и РДГ – Пловдив уведомяват всички заинтересовани лица, 
че е изготвен проект на Горско стопански план и план за дейностите по опазване 

те територии – 
Пловдив, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство 

Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2023 
година и влиза в сила след утвърждав

На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 
планиране в горски територии на 21
сградата на Общинска администрация, намираща се на адрес: г
„Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 411 ще се проведе Обществено обсъждане на изработения 
Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските 

собственост на община Садово, в района на ТП „ДГС 

иалите за Общественото обсъждане са на разположение на 
заинтересованите лица и органи както следва:

В община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 405, всеки 
работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.45 до 17.15 часа,  лице за контакти 

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57, всеки работен 
ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, лице за контакт 
Бамбалов и инж. Никола Тенев.

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на 
Общественото обсъждане се приемат до горепосочената дата чрез следните адреси 

Писмено в Община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2;
mail): sadovo@sadovo.bg
– Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57;
e-mail): rugplovdiv@iag.bg

покана е изготвена за информиране и събиране на мнения и 
препоръки от заинтересовани лица и организации относно развитието на 

собственост на община Садово през следващите 10 години.

ОБЩИНА   С А Д О В О,     ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ                
======================================================

4122 гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 2
тел. централа: 03118 / 2601 и 03118 / 2171; факс 03118 / 2500

ел. адрес  - sadovo@sadovo.bg

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Пловдив уведомяват всички заинтересовани лица, 
че е изготвен проект на Горско стопански план и план за дейностите по опазване 

 собственост на община Садово, област 
Пловдив, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство 

Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2023 
година и влиза в сила след утвърждаване от Директора на РДГ 

На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 
21.11.2022 г. от 14.00 часа в Заседателната зала в 

сградата на Общинска администрация, намираща се на адрес: г
„Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 411 ще се проведе Обществено обсъждане на изработения 
Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските 

собственост на община Садово, в района на ТП „ДГС 

иалите за Общественото обсъждане са на разположение на 
заинтересованите лица и органи както следва:

В община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 405, всеки 
работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.45 до 17.15 часа,  лице за контакти 

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57, всеки работен 
ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, лице за контакт 
Бамбалов и инж. Никола Тенев. 

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на 
Общественото обсъждане се приемат до горепосочената дата чрез следните адреси 

Писмено в Община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2;
sadovo@sadovo.bg

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57;
rugplovdiv@iag.bg

покана е изготвена за информиране и събиране на мнения и 
препоръки от заинтересовани лица и организации относно развитието на 

собственост на община Садово през следващите 10 години.

ОБЩИНА   С А Д О В О,     ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ                
======================================================

4122 гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 2
тел. централа: 03118 / 2601 и 03118 / 2171; факс 03118 / 2500

sadovo@sadovo.bg

ПОКАНА 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Пловдив уведомяват всички заинтересовани лица, 
че е изготвен проект на Горско стопански план и план за дейностите по опазване 

собственост на община Садово, област 
Пловдив, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство 

Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2023 
ане от Директора на РДГ 

На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 
.2022 г. от 14.00 часа в Заседателната зала в 

сградата на Общинска администрация, намираща се на адрес: г
„Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 411 ще се проведе Обществено обсъждане на изработения 
Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските 

собственост на община Садово, в района на ТП „ДГС 

иалите за Общественото обсъждане са на разположение на 
заинтересованите лица и органи както следва: 

В община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 405, всеки 
работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.45 до 17.15 часа,  лице за контакти 

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57, всеки работен 
ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, лице за контакт 

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на 
Общественото обсъждане се приемат до горепосочената дата чрез следните адреси 

Писмено в Община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2;
sadovo@sadovo.bg, obsadowo@abv.bg

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57;
rugplovdiv@iag.bg, rdgplovdiv@gmail.com

покана е изготвена за информиране и събиране на мнения и 
препоръки от заинтересовани лица и организации относно развитието на 

собственост на община Садово през следващите 10 години.

ОБЩИНА   С А Д О В О,     ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ                
======================================================

4122 гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 2 
тел. централа: 03118 / 2601 и 03118 / 2171; факс 03118 / 2500

sadovo@sadovo.bg 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

Пловдив уведомяват всички заинтересовани лица, 
че е изготвен проект на Горско стопански план и план за дейностите по опазване 

собственост на община Садово, област 
Пловдив, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство 

Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2023 
ане от Директора на РДГ – Пловдив.

На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 
.2022 г. от 14.00 часа в Заседателната зала в 

сградата на Общинска администрация, намираща се на адрес: гр. Садово, ул. 
„Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 411 ще се проведе Обществено обсъждане на изработения 
Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските 

собственост на община Садово, в района на ТП „ДГС 

иалите за Общественото обсъждане са на разположение на 

В община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 405, всеки 
работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.45 до 17.15 часа,  лице за контакти 

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57, всеки работен 
ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, лице за контакт 

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на 
Общественото обсъждане се приемат до горепосочената дата чрез следните адреси 

Писмено в Община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2;
obsadowo@abv.bg

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57;
rdgplovdiv@gmail.com

покана е изготвена за информиране и събиране на мнения и 
препоръки от заинтересовани лица и организации относно развитието на 

собственост на община Садово през следващите 10 години.

ОБЩИНА   С А Д О В О,     ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ                
======================================================

тел. централа: 03118 / 2601 и 03118 / 2171; факс 03118 / 2500 

Пловдив уведомяват всички заинтересовани лица, 
че е изготвен проект на Горско стопански план и план за дейностите по опазване 

собственост на община Садово, област 
Пловдив, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство – Асеновград“, 

Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2023 – 31.12.2032 
Пловдив. 

На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 
.2022 г. от 14.00 часа в Заседателната зала в 

р. Садово, ул. 
„Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 411 ще се проведе Обществено обсъждане на изработения 
Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските 

собственост на община Садово, в района на ТП „ДГС – Асеновград“.

иалите за Общественото обсъждане са на разположение на 

В община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 405, всеки 
работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.45 до 17.15 часа,  лице за контакти 

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57, всеки работен 
ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, лице за контакт – инж. Антон 

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на 
Общественото обсъждане се приемат до горепосочената дата чрез следните адреси 

Писмено в Община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2; 
obsadowo@abv.bg; 

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57;
rdgplovdiv@gmail.com.

покана е изготвена за информиране и събиране на мнения и 
препоръки от заинтересовани лица и организации относно развитието на 

собственост на община Садово през следващите 10 години.

ОБЩИНА   С А Д О В О,     ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ                
====================================================== 

Пловдив уведомяват всички заинтересовани лица, 
че е изготвен проект на Горско стопански план и план за дейностите по опазване 

Асеновград“, 

31.12.2032 
 

На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и 
.2022 г. от 14.00 часа в Заседателната зала в 

р. Садово, ул. 
„Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 411 ще се проведе Обществено обсъждане на изработения 
Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските 

Асеновград“. 

В община Садово, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ 2, ет. 4, ст. 405, всеки 
работен ден от 08.30 до 12.00 и от 12.45 до 17.15 часа,  лице за контакти – 

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57, всеки работен 
инж. Антон 

Общественото обсъждане се приемат до горепосочената дата чрез следните адреси 

Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57; 
. 

покана е изготвена за информиране и събиране на мнения и 
препоръки от заинтересовани лица и организации относно развитието на 

собственост на община Садово през следващите 10 години. 


