РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ /П/:
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет по земеделие и гори

състояло се на 28.06.2018 г., 10 часа, в Областна администрация Перник,
пл. „Св. Иван Рилски 1“, зала Струма

Днес, 28 юни 2018 г., от 10 часа в зала Струма, находяща се на партерния етаж на
Областна администрация – Перник, се проведе заседание на Областен съвет по
земеделие и гори, на коeто присъстваха:

1. Председател: инж. Васил Павлов – Зам. областен управител на Област перник
2. Милен Миланов – Експерт „Връзки с обществеността“ – ОА – Перник
3. Секретар: Веселин Петров – Старши експерт „Регионално развитие“
4. Здравчо Тодоров – директор РДГ Кюстендил
5. Людмила Иванова – зам. директор на ТЛ ДЛС „Витошко“ – Студена
6. Николай Петров – началник група ПКПД при РД „ПБЗН“- Перник
7. Анна Цветкова – директор на ОД „Земеделие“
8. Силва Маркова – гл. експерт ИАСРЖ- ЮЦРЦККРД
9. Юри Цеков – главен инспектор „ИАРА“

10. Павел Черийски – техник напояване НС – ЕАД „Струма – Места“ ХТР Перник
11. Йорданка Александрова – директор на ОД на ДФ „Земеделие“
12. Елза Драгомирова – директор на „ОДБХ“ Перник
13. Красимир Цанков – началник отдел „ОДБХ“ Перник
14. Радослав Йорданов – изпълнителен директор на „МИГ Радомир – Земен“
15. Венцислав Евгениев – председател на земеделски професионален съюз –
Перник
16. Димитър Димитров – зам. директор на ЮЗДП ДП Благоевград

При следния дневен ред:
1. Мерки за превенция на горските фондове от пожари през летния сезон.
Докладва: Здравчо Тодоров
2. Състояние на иглолистните култури и мерки за противодействие срещу набези
на върхов корояд.
Докладва: Здравчо Тодоров
3. Предоставяне на информация от ДФ „Земеделие“, относно кандидатстване по
проекти от земеделски производители.
Докладва: Йорданка Александрова
4. Информация от ОДБХ за птичи грип и чума по свинете.
Докладва: д-р Красимир Цанков
5. Разискване на темата за посевите от ОД „Земеделие“ – Перник
Докладва: Анна Цветкова

Срещата бе открита в 10 часа от г-н Васил Павлов - заместник областен
управител на Област Перник. Той приветства присъстващите, след което даде думата
на г-н Тодоров.
Г-н Тодоров докладва: На територията на РДГ – Кюстендил необходими
мерки и мероприятия за опазване и защита на горските територии от пожари през
2018 г. са определени с изготвената от РДГ – Кюстендил регионална програма.
Съгласно заложеното в Плана, с обяваването на пожароопасния сезон е
осигурено дежурство от всички собственици, респективно лица, на които горски
територии с площ над 50 ха, са предоставени за управление. Членовете на
изградените специализирани групи и доброволни формирования в общините са в
готовност за оповестяване на мобилните си телефони. Осигурен е транспорт за
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извозване
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при
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за

възникнал

пожар.

Специализираните

автомобили се поддържат в изправност и готовност.
До момента на територията на Област Перник е регистриран един
пожар в ТП ДГС Земен, засегнал 7 дка иглолистна гора, вследствие на запалване на
дървесина в сечище поради небрежност.
На териториалните си поделения ЮЗДП ДП Благоевград осигури
дооборудването на противопожарни депа. Общините собственици на гори също
оборудваха депата си с необходимия им инвентар.
Към

момента

от

предвидените

за

област

Перник

25400м

противопожарни просеки са направени 14930 м.
Установени са площите заети със зърнени култури и с това са
определени зоните с висока степен на пожароопасност, за патрулиране и контрол
при съвместните проверки на горските инспектори.
Г-н Тодоров коментира и по втора точка от дневния ред: Основен
проблем за територията на РДГ – Кюстендил е наличието на големи количества
изсъхнала и съхнеща дървесина, която освен загубата на гори, повиши целогодишно
степента на пожароопасност. Проблемът не е нов и се дължи на каламитет на
корояди в боровите гори. Организиран е целият лесовъдски състав на РДГ –
Кюстендил, собствениците и стопанисващите горски територии за изпълнението на
задълженията им по своевременно събиране и оползотворяване на повредената
дървесина и възобновяване на обезлесените площи.
Г-н Павлов даде думата на г-жа Александрова: В областта са подадени
1250 заявления за единно плащане 1 площ, 220 по натура, 317 за протеинови
култури и 118 за зеленчуци.
Д-р Цанков коментира: В цяла Северна България няма констатирани
огнища на птичи грип. По Заповед на изпълнителния директор във всички ферми са
направени проверки за сигурност, а също така са направени предписания.
Г-жа Анна Цветкова докладва: Обследвани са 153170 декара пшеница
и 6910 декара есенен ечемик. Обследването в шестте общини на областта е
направено съгласно приета от Министерство на земеделието, храните и горите
методика и се е осъществило върху 10 % -ова извадка от общата площ от експертни
комисии, създадени със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ –
Перник.
Г-н Павлов попита членовете за някакви въпроси и коментари по
отношение на предвидените дейности, спомена, че Областна администрация –
Перник ще се включва в дейности винаги когато се налага. Областният съвет по
земеделие и гори излезе със следните решения от проведеното заседание:
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Решение №1:
Областният съвет по земеделие и гори прие доклада на РДГ – Кюстендил
относно състоянието и изпълнението на дейностите по защита на горските територии
от пожари и за състоянието на иглолистните култури и мерки за противодействие
срещу върховия корояд – без забележки
Решение №2:
Областният съвет по земеделие и гори прие доклада от обследване на
площите, заети с есенници на територията на Област Перник към 22.06.2018г. – без
забележки
Всички решения бяха приети единодушно с гласуване и заседанието бе
закрито от инж. Павлов.

Съгласувал:
инж. Васил Павлов – зам. Областен управител
Изготвил:
Веселин Петров Старши експерт „Регионално развитие“
29.06.2018 г.
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