РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово

Рег. № ОСК-12-61/18/
26.02.2021 г.

Препис!

ПРОТОКОЛ № 1
от неприсъствено заседание на Областен съвет по охрана на горите, рибата и дивеча

Състав на комисията:
1. Председател: Росен Цветков – Заместник областен управител
2. Секретар: София Димитрова – Областна администрация – Габрово
Членове:
3. Веселин Радков - Областна администрация – Габрово
4. Васил Станев – ОДМВР - Габрово
5. Георги Златев - РД ПБЗН – Габрово
6. Николай Николов - РДГ – Велико Търново
7. Росица Колева - „Северноцентрално държавно предприятие”
8. Росен Радев – Директор на ТП „ДГС Габрово“
9. Мирослав Илиев – Директор на ТП „ДГС Плачковци“
10. Иван Степанов – Директор на ТП ДЛС „Росица” – Лъгът
11. Владимир Влаев – Началник отдел СДПЖ – община Габрово
12. Александър Атанасов – Община Севлиево
13. Стела Манева – Община Трявна
14. Даниела Денева – Община Дряново
15. Радостина Пръвчева – Дирекция „НП Централен Балкан”
16. Лиляна Райкова – Директор ДПП „Българка”
17. Красен Колев – ИАРА - Габрово
18. Венцислав Маринов – СЛРД „Чардафон” – Габрово
Във връзка с обявяване на извънредната епидемиологична обстановка на територията на
цялата страна, заседанието на Областен съвет по охрана на горите, рибата и дивеча, което е
планувано за м. февруари 2021 г. се проведе неприсъствено.
Членовете на Съвета се запознаха с материалите от дневния ред и в указания срок
(26.02.2021 г.) изпратиха своите становища и отговори (гласуване) на e-mail адреса на
Секретаря на Съвета - sdimitrova@gb.government.bg, а именно:
1. Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча приема за сведение анализа
на състоянието и опазването на горските територии на територията на Област
Габрово през 2020 година.
2. Анализ за превенция и контрол на рибарство и аквакултури на територията на
Област Габрово през 2019 година и 2020 година
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ДНЕВЕН РЕД :
1. Анализ на състоянието и опазването на горските територии на територията на Област
Габрово през 2020 година – Регионална дирекция на горите (РДГ) – Велико Търново.
2. Анализ за превенция и контрол на рибарство и аквакултури на територията на Област
Габрово през 2019 година и 2020 година – Отдел „Рибарство и контрол – Централен
Дунав” – офис Габрово, към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (РК към
ИАРА).
3. Текущи
Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе приет
единодушно с 13 гласа ,,ЗА”.
По т. 1. Анализ на състоянието и опазването на горските територии на територията на
Област Габрово през 2020 година – Регионална дирекция на горите (РДГ) – Велико
Търново.
Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по т.1 (приложена
към настоящия протокол). Въпроси относно доклада на Регионална дирекция по горите –
Велико Търново не са постъпили.
Според получения доклад за 2020 г. става ясно, че на територията на РДГ Велико
Търново са извършени 8779 броя проверки, като на територията на Област Габрово са
работили екипи от горски инспектори, които са извършили 2 602 броя проверки.
През изминалата 2020 година са съставени 133 броя АУАН на територията на Област
Габрово, като 73 броя актови преписки са по Закона за горите, което представлява 55%, 3 бр.
преписки са по ЗЛОД, което представлява 2% и 57 бр, актови преписки са по други
поднормативни актове или 43%.
От гореизложеното е видно, че най-много актове са съставени по Закона за горите –
основно за транспорт, добив, съхранение на дървесина и разпоредителни сделки с нея.
За изминалата година са съставени 624 броя АУАН са издадени 340 броя наказателни
постановления за 43944,85 лв., като към 31.12.2020 г. 250 броя (74%) НП са влезли в законна
сила.
Във връзка с подписаните споразумения между Агенция за метрологичен и
технически надзор, Главна инспекция по труда, Министерство на вътрешните работи и
Министерство на земеделието и храните, Агенция митници и план за взаимодействие с АПИ
за извършване на съвместни проверки на територията на област Габрово и област Велико
Търново, през 2020 г. са проведени съвместни акции в районите с концентрация на
нарушения, както следва:
 Със служители на ОДМВР Габрово и РУ Габрово, РУ Севлиево, РУ Трявна и РУ
Дряново;
 Със служители на РИОСВ - - общо 3 броя проверки: 2 броя на територията на ТП ДГС
Плачковци – проверка на обекти за добив на дървесина, съставен 1 брой КП и случая в
предаден на РП Трявна и към момента има образувана преписка; 1 брой на
територията на ТП ДЛС „Росица“ – проверка за добив на дървесина във вододайна
зона, не са констатирани нарушения;
 Със служители на РДПБЗН – през м. март по време на приемането на годишен план за
защита на горските територии от пожари за 2020 г. и през м. юли за изпълнението на
противопожарните мероприятия през 2020 г.
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Предложението бе подложено на гласуване – отговор на електронен адрес
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема.
По т. 2. Анализ за превенция и контрол на рибарство и аквакултури на територията на
Област Габрово през 2019 година и 2020 година – РК към ИАРА - офис Габрово
Броят на издадените АУАН за 2019 година са 42 броя, със 39 НП и влезли в сила 36
броя от тях. През изминалата година са иззети 5900 метра мрежи, а броя на издадените
билети за любителски риболов са 14 043 броя. Броят на извършените проверки, отразени в
КП е 235 броя. През годината е иззета 70 кг риба, която в последствие е дарена. Съвместните
проверки с други институции през 2019 година са 7 броя.
Броят на издадените АУАН за 2020 година са 44 броя, със 42 НП и влезли в сила 36 броя
от тях. През изминалата година са иззети 6020 метра мрежи, а броя на издадените билети за
любителски риболов са 14 537 броя. Броят на извършените проверки, отразени в КП е 249
броя. През годината е иззета 130 кг риба, която в последствие е дарена. Съвместните
проверки с други институции през 2020 година са 5 броя.
Предложението бе подложено на гласуване – отговор на електронен адрес
Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за - 13, против – 0.
Предложението се приема.
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.
На настоящото заседание бяха взети следните
В хода на процедурата на неприсъствено заседание на Областния съвет по охрана на
горите, рибата и дивеча (ОСОГРД), предвид въведената извънредна епидемиологична
обстановка на територията на цялата страна заради COVID-19 и с писмо, се получиха
следните резултати:
1. Росен Цветков – „за“ по всички точки
2. София Димитрова – „за“ по всички точки
3. Веселин Радков - „за“ по всички точки
4. Васил Станев – не е получен отговор
5. Георги Златев - „за“ по всички точки
6. Николай Николов - „за“ по всички точки
7. Росица Колева - „за“ по всички точки
8. Росен Радев – „за“ по всички точки “
9. Мирослав Илиев – не е получен отговор
10. Иван Степанов – „за“ по всички точки
11. Владимир Влаев – „за“ по всички точки
12. Александър Атанасов – „за“ по всички точки
13. Стела Манева – „за“ по всички точки
14. Даниела Денева – „за“ по всички точки
15. Радостина Пръвчева – не е получен отговор
16. Лиляна Райкова – „за“ по всички точки
17. Красен Колев – не е получен отговор
18. Венцислав Маринов – не е получен отговор
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На настоящото заседание бяха взети следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча приема за сведение анализа на
състоянието и опазването на горските територии на територията на Област Габрово
през 2020 година.
2. Анализ за превенция и контрол на рибарство и аквакултури на територията на Област
Габрово през 2019 година и 2020 година

РОСЕН ЦВЕТКОВ, /П/
Заместник областен управител на област Габрово
Председател на Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча

Изготвил протокола: /П/
София Димитрова
Младши експерт в дирекция АКРРДС
Секретар на Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча
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