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Рег. № ОСК-12-122 /3/       Препис! 

29.03.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2  
 

 

Днес, 26 март 2019 г. (вторник) от 10.30 часа в заседателна зала на Областна 

администрация-Габрово се проведе заседание на Областния съвет по охрана на горите, 

рибата и дивеча, на което присъстваха: 

 

1. Росен Цветков – Областна администрация – Габрово 

2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

3. Георги Власов – ИАРА, РК Централен Дунав – Габрово 

4. Васил Станев  – С „ПИП” – ОД на МВР - Габрово; 

5. Галина Кънчева – ТП „ДГС-Севлиево” 

6. Александър Атанасов – Община Севлиево 

7. Тодор Бонев – СЦДП ДП – Габрово 

8. Иван Степанов –ТП „ДЛС-Росица” 

9. Стела Манева – Община Трявна 

10. Даниела Денева – Община Дряново 

11. Иваничка Иванова – ТП „ДГС-Габрово” 

12. Гергана Илиева – РД ПБЗН – Габрово 

13. Недялко Ценков – Община Габрово 

14. Цветан Марков – ДПП „Българка” 

15. Радостина Пръвчева – Дирекция НП „Централен Балкан” 

16. Веселин Радков – Областна администрация – Габрово 

17. Зорка Иванова – РДГ – Велико Търново 

18. Венцислав Маринов – СДЛР „Чардафон” - Габрово 
 

Отсъстваха: 

1. Мирослав Илиев – ТП „ДГС-Плачковци” 

 

 

След установяване наличието на кворум, г-н Цветков откри заседанието на Областния 

съвет по охрана на горите, рибата и дивеча, което протече при следния 
 

 

 

ДНЕВЕН РЕД : 

 
1. Отчет за работата на Областен съвет по охрана на горите, рибата и дивеча (ОСОГРД) за 

2018 година. 

2. План за дейността на ОСОГРД за 2019 г. 
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3. Анализ на състоянието и опазването на горските територии на територията на Област 

Габрово през 2018 година – Регионална дирекция на горите (РДГ) – Велико Търново. 

4. Анализ за превенция и контрол на рибарство и аквакултури  на територията на Област 

Габрово през 2018 година – Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав” – офис 

Габрово, към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (РК към ИАРА). 

5. Текущи 

 

Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе приет 

единодушно с 18 гласа ,,ЗА”. 
 

 

По т. 1. Отчет за работата на Областен съвет по охрана на горите, рибата и дивеча 

(ОСОГРД) за 2018 година. 

Отчета за дейността на Областен съвет по охрана на горите, рибата и дивеча за 2018 

година, бе представен на всички членове, след което се премина към гласуването му. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 18, за - 18, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 2. План за дейността на ОСОГРД за 2019 г. 

 Всички членове бяха запознати с плана за работа ОСУТ за 2019 година и г-н Цветков 

предложи на всички членове да гласуват. 

 

Резултат от гласуването: общо гласували – 18, за - 18, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 3. Анализ на състоянието и опазването на горските територии на територията на 

Област Габрово през 2018 година – Регионална дирекция на горите (РДГ) – Велико 

Търново. 

 Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по т.3 (приложена 

към настоящия протокол), затова г-н Цветков даде думата на присъстващите за въпроси към 

г-жа Иванова. Въпроси относно доклада на Регионална дирекция по горите – Велико 

Търново нямаше.  

 Според получения доклад за 2018 г. става ясно, че на територията на РДГ Велико 

Търново са извършени 10 045 броя проверки, като на територията на Област Габрово са 

работили 3 екипа от горски инспектори, които са извършили 3 247 броя проверки на: 

 МПС – 903 броя; 

 обекти за добив на дървесина – 509 броя; 

 обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина и НГП – 245 броя; 

 ловци – 701 броя; 

 риболовци – 121 броя; 

 други физически лица – 665 броя. 

 През изминалата 2018 годна са съставени 666 броя АУАН на територията на Област 

Велико Търново и Габрово, като за Габровска област са 249 броя АУАН, които са 37% от 

съставените общо от РДГ, като: 

 171 броя са от горски инспектори; 
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 2 броя  от служители на РДГ Велико Търново; 

 39 броя от служители на ТП ДГС Плавковци, ТП ДГС Габрово,  ТП ДЛС „Росица” и 

ТП ДГС Севлиево; 

 17 броя  по преписки на РП Велико Търново, РП Габрово, РП Севлиево, и РП Горна 

Оряховица; 

 6 броя  от служители на ИАГ; 

 14 броя от лесовъди на частна практика за констратирано нарушение на територията 

на ТП ДГС Плачковци и ТП ДЛС „Росица” 

 От съставените 249 броя АУАН са издадени 158 броя НП и са влезли в сила 129 броя. 

Наложение са глоби в размер на 11 750 лв., имуществени санкции – 1100 лв.,  обезщетения – 

575 лв. и парична равностойност на предметите на нарушението – 353 лв. През 2018 година 

на територията на област Габрово е събрана сумата от 4135,58 лв. по общо  46 броя 

наказателни постановления, като за сравнение през 2016 г. и 2017 г. събираемостта им е била 

по-висока от страна на юридически лица, с оглед на необходимостта от получаване на 

удостоверение от НАП, че юридическото лице няма задължения към държавата. 

 От съставените през 2018 година АУАН на територията на Габровска област – 241 броя 

са по Закона за горите и други поднормативни актове, а 8 броя по ЗЛОД. 

В 97% от нарушенията са по Закона за горите и са главно за незаконна сеч, съхранение и 

транспорт на дървесина. Тези нарушения придобиват масов и организиран характер, като 

обект на посегателство са всички гори, независимо от тяхната собственост, като в равнинните 

райони целта е  добив на дърва и широколистна дървесина на пазара. 

 Незаконно добитата дървесина от разкритите нарушения за 2018 година е 550 пл. куб. 

м., като цялото количество е извозено и се установява с констративни протоколи чрез 

измерване и сортиментиране. 

 Най-успешни остават проверките с РУП на МВР в трите горски и едното ловно 

стопанство, като обект на проверка са превозните средства, транспортиращи дървесина, 

обектите са добив на дървесина в държавни горски територии и в гори на юридически и 

физически лица, дървопреработващи цехове, ловци и риболовци. 

  С ИАРА се извършват съвместни проверки на язовир „Ал. Стамболийски” (ТП ДГС 

Севлиево) и на язовир „Хр. Смирненски (ТП ДГС Габрово). 

 Ежегодно се приемат годишни планове за защита на горските територии от пожари, 

съвместно с  РД „ПБЗН”, като през изминалата 2018 година през м. Юни се извършиха 

съвместни проверки по изпълнението на противопожарните мероприятия, като през 

изминалата година няма регистрирани и възникнали горски пожари. 

 Като извод от всичко обобщено до момента може да се заключи, че съвместната 

работа, по опазване на горите, рибата и дивеча трябва да продължи с нестандартните форми 

и начини на действие, противодействащи на нарушителите по незаконна сеч и транспорт на 

дървесина от горските територии. Необходимост от продължаване на проверките в 

дървопреработващите цехове и складове от всички инстируции имащи пряко отношение и 

със съдействието на Областна администрация, ТП ДГС и ДЛС да се подобри работата с 

кметовете на населените места. 

 

Г-н Цветков предложи да бъде приета за сведение така представения анализ на 

Регионална дирекция по горите – Велико Търново за 2018 г.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 18, за - 18, против – 0. 

        Предложението се приема. 
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По т. 4. Анализ за превенция и контрол на рибарство и аквакултури  на територията на 

Област Габрово през 2018 година – РК към ИАРА - офис Габрово 

 Броят на издадените АУАН за 2018 година са 47 броя, със 47 НП и влезли в сила 37 

броя от тях. През изминалата година са иззети 195 метра мрежи, а броя на издадените билети 

за любителски риболов са 14 141 броя. Броят на  извършените проверки, отразени в КП е 220 

броя. През годината е иззета 50 кг риба, която в последтвие е  дарена. Съвместните  проверки 

с други институции през 2018 година са 5 броя. 

 На заседанието беше коментирана и забраната за риболов на яз. „Хр. Смирненски” и 

риболова в централаната градска част. Забраната като цяло се спазва, но има случаи в които 

се нарушава, като мерките които се предприемат са предупреждение от страна на 

инспекторите на ИАРА. 

 

Г-н Цветков предложи да бъде приета за сведение така представената информация.  

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 18, за - 18, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито. 

На настоящото заседание бяха взети следните  

 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

 

1. Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча приема отчета за дейността на 

съвета за 2018 г. 

2. Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча приема така предложения план 

за работа за 2019г. 

3. 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 2018 година.  

4. Анализ за превенция и контрол на рибарство и аквакултури  на територията на Област 

Габрово през 2018 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 


