РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Областен съвет по земеделие и гори

състояло се на 07.09.2017 г., 10 часа, в Областна администрация Перник,
пл.”Св.Иван Рилски 1”, зала Струма

Днес, 07.09.2017 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 което присъстваха:

Ирена Соколова – Областен управител
Председател: Инж. Васил Павлов – Зам. областен управител на Област Перник
Секретар: Марчела Пламенова – мл.експерт „Регионално развитие”

1. Павел Черийски – техник напояване НС-ЕАД Струма – Места, звено ХТР Перник
„Напоителни системи”
2. Йорданка Александрова – директор ОД на ДФ „Земеделие” - Перник
3. Д-р Владислав Мирчев – началник отдел „КХ“ ОДБХ - Перник
4. Людмила Любомирова – директор на дирекция АПФСДЧР ОД „Земеделие”
5. Инж. Юлий Сираков – гл. експерт ЮЗДП ДП - Благоевград
6. Сашка Станимирова – гл. експерт НССЗ – ТОО - Перник
7. Росен Марков – началник сектор ПСД към БДПБЗН
8. Венцислав Евгениев – председател на ЗМС - Перник
9. Здравчо Тодоров – директор на РДГ – Кюстендил
10. Радослав Йорданов – изп. Директор СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“

След като се установи наличието на кворум заседанието бе открито в 10 часа от
госпожа Ирена Соколова, която приветства присъстващите с добре дошли и заяви, че
в областта земеделие, храни, гори и аквакултури областният управител и областната

администрация работят в еднаква посока с приоритетите на Министерството на
земеделието и горите. Трябва да бъдат отчитани и разглеждани регионалните
проблеми в сектор земеделие като изключително важна тема. Госпожа Соколова
повдигна темата за бракониерството в язовир Пчелина, като отрази важността в
прекратяването на тази дейност. Разказа за проведената среща с областните
управители на област Кюстендил и Благоевград за последствията от върховия
корояд, което е наболял въпрос в областта на горските територии, тъй като това се
счита за изключително опасен вредител. Целта на срещите в тази област е да се
намерят правилните решения. Най – добро решение може да се намери на мястото на
възникването на проблема. Апелът на госпожа Соколова бе всички институции да
набелязват проблемите и да се дава препоръка за решенията им, след което даде
думата на инж. Васил Павлов, за ръководство на заседанието.
Той пристъпи към дискусия на основните точки по дневния ред, които бяха приети
с единодушно гласуване, а именно: „За“ – 12 гласа, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0

1. Доклад за състоянието и изпълнението на дейностите по защита на
горските територии от пожари и за състоянието и изпълнението на
дейностите по опазване на горските територии от незаконни дейности в
обхвата на област Перник през 2017 г.
Докладва РДГ Кюстендил
2. Разглеждане на писмо с вх. №05-24-3/15.08.2017 г., от директора на
РДГ Кюстендил, относно създаване на Национален регистър по горите
недържавна собственост
3. Регистрирани горски пожари за летния сезон на 2017 г.
Докладва РДБЗН Перник
4. Разни

По 1 т. от дневния ред инж. Павлов даде думата на г-н Тодоров, за да запознае
комисията с доклада за състоянието и изпълнението на дейностите по защита на
горските територии от пожари и за състоянието и изпълнението на дейностите по
опазване на горските територии от незаконни дейности в обхвата на област Перник
през 2017 г. Той представи доклада в резюме като акцентира на причините от
възникването на пожарите, а именно 90% от тях са в следствие на човешка
небрежност. Всяка година се подготвят противопожарни мероприятия. Тази година
пожароопасният сезон бе открит от 10 март 2017 г. със Заповед на областния
управител. Поддържат се специализираните автомобили на ЮЗДП ДП Благоевград.
Г-н Тодоров обясни, че е изграден нов стабилизиран горски автомобилен път
„Раянци“, като по този начин се осигури достъп до затворен басейн в землищата на
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селата Раянци и Калотинци. В ТП ДЛС „Витошко Студена“ е извършено почистване на
цялата основна пътна мрежа. Г-н Тодоров акцентира, че тази година пожарите са по
– малко в сравнение с миналата. Подробно запозна комисията с дейностите по
опазване на горските територии от незаконни действия в обхвата на област Перник.
Г-н Тодоров подчерта, че скоро ще бъде отворен офис към РДГ Кюстендил, на
територията на област Перник и по този начин ще се облекчи работата на местните
заинтересовани лица при регистрация на горите. Заяви, че работи изключително
добре с всички институции. След обобщения прочит на доклада, той го предаде на
инж. Павлов.
Инж. Юлий Сираков се включи в дискусията с пояснението, че в град Перник има
изнесен офис с мобилно контролно звено и винаги се отреагира на всички сигнали по
жалби, като наблегна на факта че са необходими повече средства за обезпечаване на
пожарите.
Г-н Евгениев постави въпрос какво ще се случи с отпадъчния дървесен материал
след направената сеч, като сподели че според него е удачно да се предостави на
местното население на по – ниски цени.
Г-н Тодоров отговори, че при извършена сеч на дървесен материал се дава
предписание на съответната фирма да извози и следователно почисти отпадъчния
материал. РДГ Кюстендил се е ангажирала този материал да бъде даден на местното
население.
След изчерпване на 1 т. от дневния ред инж. Павлов премина към 2 т. –
„Разглеждане на писмо с вх. №05-24-3/15.08.2017 г., от директора на РДГ
Кюстендил, относно създаване на Национален регистър по горите недържавна
собственост“. Инж. Павлов даде думата отново на г-н Тодоров, за да обясни нуждата
от създаването на такъв регистър. Г-н Тодоров наблегна на необходимостта да се
създаде Национален регистър по горите недържавна собственост, за да може РДГ
Кюстендил да има по – лесен достъп до собствениците на горите. Даде пример със
съхненето на бял бор в следствие на корояд, като единственият начин за
преодоляването на тази вреда е дърветата да бъдат изсечени, а когато достъпът до
гора, която е частна собственост е затруднен няма как щетата да бъде обезпечена. Гн Тодоров изиска РДГ Кюстендил да има достъп до собствениците, за да се извършва
необходимият контрол по – бързо когато се налага.
Премина се към 3 т. от дневния ред. Думата взе г-н Росен Марков, който изнесе
пред членовете подробна статистика относно регистрираните горски пожари за
летния сезон на 2017 г., като и той изтъкна факта че повечето пожари са в следствие
на проявена човешка небрежност. Той обясни, че пиков етап на горските пожари е
през месец септември и октомври, когато преобладават дни с по – голямо
засушаване. Най – интензивни пожарите тази година са в общините Перник, Радомир
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и Трън. Помощ при потушаването им оказват и доброволните формирования. Г-н
Марков подчерта, че е необходимо да се спазват правилата за пожарна безопасност и
обясни, че много добре се взаимодейства с останалите институции.
По 4 т. думата взе инж. Павлов. Постави въпросът относно регистрираната
земеделска техника, като се обърна към представителя на ОД „Земеделие“ с молба да
бъде предоставен списък с наличната земеделска техника на институциите – РДПБЗН,
РДГ – Кюстендил, ОД „МВР“ – Перник и Областна администрация. Като подчерта, че
при възникване на пожар това би било улеснило работата на институциите.
В дискусията се включи г-н Черийски, за да обясни че началото на всяка година се
извършва почистване на речните корита извън населените места. Единствено община
Трън са отказали да бъде издадено разрешително. Обърнали са се към Областна
администрация за съответния отказ, но още няма получено становище. Помоли инж.
Павлов да съдейства, за да се получи отговор по – бързо. Инж. Павлов отговори, че
ще провери случая и г-н Черийски ще получи отговор.
Относно регистрирането на земеделската техника г-н Тодоров се съгласи, че би
било полезно такъв списък да бъде изпратен на споменатите институции и поясни, че
в договорите с всяка фирма има сключена клауза да се участва с необходимата
техника при възникването на горски пожар.
Инж. 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:
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 и изпълнението на дейностите по
опазване на горските територии от незаконни дейности в обхвата на област
Перник през 2017 г., без забележки
РЕШЕНИЕ №2:
Областният съвет по земеделие и гори прие доклада на РД ПБЗН – Перник
относно регистрираните горски пожари за летния сезон на 2017 г., без
забележки
РЕШЕНИЕ №3:
Да се изготви списък от ОД „Земеделие“, съобразен със Закона за защита
на личните данни, на регистрираната земеделска техника и да се изпрати по
електронен път на РДПБЗН, РДГ – Кюстендил, ОД „МВР“ – Перник и Областна
администрация.
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РЕШЕНИЕ №4
Да се пристъпи към процедура за създаване на Национален регистър по
горите недържавна собственост

Всички решения бяха приети единодушно с гласуване и заседанието бе закрито
от инж. Васил Павлов.
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