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РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА 

ГОРИТЕ, ДИВЕЧА И РИБАТА 

 
   

 

П Р О Т О К О Л 

 
Благоевград, 10. 03. 2015 г., 10.30 ч.,  

 

  
Днес, 10.03.2015г. от 10:30 ч. в конферентната зала на Областна администрация 

Благоевград се проведе заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на 

горите, дивеча и рибата при следния дневен ред: 

1. Доклад за състоянието и изпълнението на дейностите по опазване на горските 

територии в обхвата на благоевградска област през 2014 г. 

Докладва: РДГ Благоевград; 

 

2. Готовност на структурите по отношение на превенцията и борбата с горските 

пожари. 

Докладва: РДГ Благоевград; 

 

3. Обсъждане на съществуващи проблеми по отношение взаимодействието 

между институциите имащи отношение по опазването на горите, дивеча и рибните 

ресурси и приемане на план за извършване на целенасочени проверки по 

компетентности през 2015 г. 
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4. Обсъждане на предложения за промени в състава на Регионалния 

консултативен съвет по опазване на горите. 

 

На заседанието присъстваха: 

1. Бисер Михайлов – Областен управител на област Благоевград 

2. Инж. Иван Гергов - Директор на РДГ – Благоевград 

3. Инж. Сашко Попов - експерт към РДГ – Благоевград 

4. Бойко Костадинов - инспектор „КОС” при ОД  на МВР Благоевград 

5. Георги Пармаков – началник на ОУПБЗН при ОД на МВР 

 6. Петър Попадиин - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград 

 7. Иван Попов - Началник отдел РКонтрол при ИА „Рибарство и Аквакултури” 

 9. инж. Асен Йорданин – началник на РДНСК – Благоевград 

 10. Антон Станков – директор на РГС Кюстендил 

 11. Огнян Богоев – началник ГПУ – Благоевград 

 12. Атанас Георгиев – зам. началник на ГКПП Кулата при РГС Смолян 

 13. д-р Атанас Григоров – началник на отдел ЗНС при ОДБХ Благоевград 

 14. Ана Стоилова – главен юрисконсулт при Митница югозападна 

15. Галина Манова – н-к сектор БРЗТ в РИОСВ – Благоевград 

16.Кирил Укев – директор на ОД”Земеделие” Благоевград 

 17. Димитър Русков – Директор на „НП Рила” 

 18. Росен Баненски – Директор на „НП Пирин” 

 19. Георги Мадолев – прокурор в окръжна прокуратура Благоевград 

 20. инж. Василий Маринковски – зам. директор на ЮЗДП Благоевград 

 21. инж. Юли Сираков – старши експерт в ЮЗДП Благоевград 

 22. Йордан Станишев - представител на Сдружение „ЛРД Сокол – 1911” 

 23. Лиляна Христова – община Благоевград 

 24. инж. Вангел Аврамов – община Симитли  

 25. Веселин Смилков – община Сандански 

26. Александър Мацурев – Зам. кмет на община Банско 

 27. Севдалина Траянова – община Струмяни 

 28. инж. Карамфил Джамбазки – зам. кмет на община Белица 

 29. Петър Мутафчиев – община Гоце Делчев 

 30. Минка Капитанова – кмет на община Гърмен 

 31. Димитър Неделчев и Йордан Бошнаков – община Сатовча 
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Заседанието бе открито от Областния управител  г-н Бисер Михайлов, който 

подчерта, че нещата, които предстои да бъдат дискутирани на това заседание са много 

важни и се надява на взаимодействие между институциите за упражняване на 

необходимия контрол. Г-н Михайлов обобщи значимостта на горите, дивечовите и 

рибните ресурси за населението и икономиката на региона.  

 

 Областният управител даде думата на инж. Иван Гергов, който посочи че област 

Благоевград е с лесистост над 60 %, която е една от най – високите в страната. Близо 

90% от 350 000 ха горски територии в областта са държавна собственост, около 7 % са 

общинска и 4 % са собственост на физически и юридически лица. Инж. Гергов 

представи накратко текущите проблеми по отношение опазването на горските 

територии от незаконни дейности и защитата им от пожари. Подчертано беше, че от 

страна на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), което стопанисва държавните 

гори в региона, се прави необходимото за противодействие на незаконните дейности и 

за защитата им от пожари, но от страна на някои общини се наблюдава ниска 

заинтересованост в тези направления. 

  

По първа точка от дневния ред: 

Г-н Гергов даде думата на г-н Попов, който представи доклад-анализ за 

състоянието на дейностите по опазване на горските територии през 2014 г. на 

територията на РДГ Благоевград. Очерта и основните насоки за бъдещата работата по 

опазване на горите от незаконни дейности.  

Г-н Попов допълни, че през 2014 г. служителите на РДГ Благоевград са 

извършени голям брой проверки по опазването на горите, дивеча и рибата, 

включително със участието на други институции, представени в консултативния съвет. 

Съставени са общо 1 002 акта за установени административни нарушения, като се 

наблюдава тенденция за постепенно намаляване на броя им през последните години.  

Той продължи, че през 2014 г. на територията на РДГ Благоевград са възникнали само 

12 горски пожара, като са опожарени общо 200 дка горска територия. Г-н Попов 

спомена много доброто сътрудничество между РДГ и ОД на МВР и проведените над 40 

съвместни проверки на територията на цялата област, както и доброто сътрудничество 

между РДГ и другите държавни институции, в компетенциите на които е опазването на 

горите, дивеча и рибните ресурси. 

Във връзка със защитата от пожари г-н Михайлов посочи, че е важно всички 

институции да подобрят превантивната работа, като това важи особено за кметовете по 

места, тъй като от превенцията зависи най – много да не се допуснат значителни щети в 

горите, както и на имущество на населението. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Г-н Гергов посочи, че всички поделения на ЮЗДП са разработили и представили 

в РДГ планове за защита от пожари на горските територии, но все още не всички 

общини са представили за одобрение плановете си за защита от пожари. 

Дадена беше думата на г-н Пармаков, който взе отношение по дейността на 

управляваната от него структура. Той препоръча да се засили превантивната и 

контролна дейност съвместно с общините, РДГ и ръководствата на парковите 

територии. Посочено бе, че на територията на областта вече има сформирани 
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доброволчески формирования, които са обучени за гасене на горски пожари и им е 

предоставено специализирано облекло. Г-н Пармаков засегна въпроса за лошото 

състояние на горско пътната мрежа и, че реално до голяма част от горските територии 

няма достъп за тежка противопожарна техника. 

Дадена беше думата на инж. Василий Маринковски – заместник директор на 

ЮЗДП, който посочи, че предприятието има одобрен проект за изграждане на състема 

от противопожарни кули с видеонаблюдение за ранно предупреждение при възникване 

на горски пожари, като част от този проект е и дооборудане на противопожарните депа 

в териториалните поделения на предприятието и закупуване на защитни облекла. Инж. 

Маринковски посочи, че от миналата година в договорите за добив на дървесина е 

включена клауза за поддръжка на пътищата, които се използват за транспортиране на 

добитата дървесина. 

По т. 3 от дневния ред  

Г-н Михайлов даде думата на инж. Иван Попов – началник на РЗ на ИАРА гр. 

Благоевград и на представителя на ЛРС „Сокол 1911”, които представиха ситуацията 

по отношение на опазването на рибните ресурси и дивеча. Инж. Попов посочи, че в 

началото на настоящата година се наблюдава увеличение на нарушенията на Закона за 

рибарството и аквакултурите в региона, но е създадена организация, включително и 

чрез съвместни проверки. 

Думата взе г-н О. Богоев  

Г-н Богоев заяви, че въпреки обещанията за ремонти, пътищата в граничните 

райони на територията на ДГС Симитли и Благоевград са в изключително лошо 

състояние в следствие на ползването им от горските стопанства. В тази връзка следва 

да се направи необходимото за неотложен ремонт поне на основните пътища, който се 

използват, както от гранична полиция, така и от населението. 

Г-н Попадиин препоръча РДГ да използва по-рационално Инспекцията по труда 

и да се опита да предотврати изтичането на информация при конкретни проверки. 

Г-н Гергов отговори, че се надява на много по-добра съвместна работа и повече 

съвместни проверки. 

План за съвместни проверки, ще се обсъжда и приема на отделни срещи между 

РДГ Благоевград и съответните институции, в зависимост от необходимостта и 

възможностите на конкретната институция. 

 

По т. 4 от дневния ред 

 Дадено беше предложение да се включат в състава на РКС по опазване на 

горите, дивеча и рибата при областния управител, представители на военно 

формирование 26400, гр. Благоевград и на всички ловни сдружения на територията на 

областта. 

 С цел по навременна реакция при възникнали проблеми, както и за организиране 

на съвместни проверки, се предложи РКС да провежда заседания на всеки три месеца. 

От друга страна за същите цели на местно ниво се предложи областния управител да 

препоръча на кметовете на общини да сформират местни консултативни съвети по 

опазване на горите, дивеча и рибата, като там бъдат привлечени да участват 

общинските структури на държавните институции имащи отношение по тези дейности. 
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След проведените дискусии се взеха следните решения: 

 

 

Решение № 1 

Да се промени правилника за дейността на РКС, като там се впише, че заседанията на 

същия ще се провеждат веднъж на три месеца. 

 

 

Решение № 2 

Областният управител да изпрати писма до кметовете на общините в областта, с което 

да им препоръча да сформират местни консултативни съвети по опазване на горите, 

дивеча и рибата, с цел ангажирането на местно ниво на държавните институции имащи 

отношение по тези дейности. 

 

Решение № 3 

Да се разшири състава на Съвета с представител на: 

- военно формирование 26400 гр. Благоевград; 

- Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”; 

- всички ловни сдружения на територията на област Благоевград. 

 

С изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

Дата: 10.03.2015 г. 

 

Протоколчик: 

С. Попов. 


