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ОДОБРЯВАМ
ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАГ 
София, .Ллл.:...!........2020 год.

П Р О Т О К О Л

от заседание на експертен съвет при Изпълнителна агенция по горите

Днес, 19.10.2020 год., в изпълнение на Заповед № 814/09.10.2020 год. на изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция по горите, се проведе заседание на експертния съвет към 

Изпълнителна агенция по горите със задача да разгледа протоколите на комисиите по чл. 37, 

ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, 

извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопанска карта, 

план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии 

от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП 

„Държавно горско стопанство Мъглиж”, ТП „Държавно горско стопанство Гурково” и 

изменение на плана за ловностопанските дейности за ТП „Държавно горско стопанство 

Етрополе“.

Заседанието се проведе под председателството на инж. Джемиле Молаахмед -  

директор на дирекция „Горски територии” и с присъствено участие на:

инж. Тони Кръстев 

инж. Спас Тодоров 

инж. Йордан Палигоров 

инж. Валентин Чамбов 

д-р инж. Любчо Тричков 

д-р инж. Кирил Ташев 

Даниела Ангелова 

инж. Илия Ангелов 

инж. Мартин Тодоров

- директор на дирекция ГС

- началник на отдел в МЗХГ

- началник на отдел ИП

- началник на отдел ПГТ

- началник отдел ПГ

- началник на отдел СГТ

- главен юрисконсулт в дирекция ПАД

- главен експерт в отдел ИП

- главен експерт в отдел ИП



инж. Георги Тинчев 

инж. Румен Янкулов 

инж. Стилян Ангелов 

инж. Деян Стойнев

- главен експерт в отдел ИП

- главен експерт в отдел ИП

- младши експерт в отдел ИП

- главен експерт в отдел СГТ

В заседанието чрез видеоконферентна връзка, като членове на експертния съвет взеха 
участие още:

инж. Йорданка Андасарова 

инж. Снежина Петрова 

Г ергана Димитрова 

д-р инж. Тома Тончев 

доц. Явор Порязов

-  държвен експерт в дирекция „ПОК“ при МЗХГ

- главен експерт в АГКК

- главен експерт в МОСВ

- ЛТУ София

- ЛТУ София

и като участници в заседанието, чрез видеоконферентна връзка още:

инж. Стоян Тошев - директор на РДГ София

инж. Делчо Бозвелиев - главен експерт в РДГ София

инж. Иван Иванов - директор на ТП „ДГС Етрополе“

инж. Данко Поляков - главен експерт ЮЗДП Благоевград

инж. Николай Иванов - зам. директор на РДГ Стара Загора

инж. Йорданка Стоилова - главен експерт в РДГ Стара Загора

инж. Златка Азманова - началник отдел в ЮИДП Сливен

инж. Тошо Петров - директор на ТП „ДГС Мъглиж“

инж. Красимир Димов - зам. директор на ТП „ДГС Мъглиж“

инж. Иван Дончев - директор на ТП „ДГС Гурково“

инж. Радослав Проданов - зам. директор на ТП „ДГС Гурково“

инж. Любислав Ковачев - управител на „КАВЕКО - Инженеринг*

пОО

инж. Стефан Мирчев - р-л проект в „КАВЕКО - Инженеринг“ ООД

инж. Стефан Стефанов - ловоустроител в „КАВЕКО - Инженеринг“ ООД

инж. Жечо Милев - водещ лесоинженер в „Агролеспроект4‘ ЕООД

инж. Тодор Гигов - водещ лесоинженер в „Агролеспроект4'‘ ЕООД

инж. Станимир Маринов - главен специалист в ГСС Пловдив

След станалите разисквания експертният съвет реши:
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I. Приема протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.15 год. за 

инвентаризация и планиране в горските територии, и извършената инвентаризация на 

горските територии, и изработените горскостопанска карта, план за ловностопанските 

дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и 

горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно 

горско стопанство Мъглиж”, със следните допълнения:

1. Във връзка с особено мнение на инж. Станимир Маринов, с което е подписан 

протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 / 07.10.15 год., да се състави комисия 

с участие на директора на ГСС Пловдив, която да извърши повторна проверка в подотдели 12 

„а“, 12 „н“, 322 „н“ и 351 „ф“ и прецени целесъобразността на проектираните мероприятия, 

както и санитарното състояние на подотдели 322 „н“ и 351 „ф“ и обособяването им като 

семепроизводствени насаждения.

2. РДГ Стара Загора да изиска информация от Областна дирекция „Земеделие“ за 

наличието на протоколи от комисии по чл. 19 от ЗСПЗЗ. При наличието на такива протоколи 

да извърши проверка дали в тях са включени имотите, установени при инвентаризацията, като 

гори върху земеделски територии, временно стопанисвани от общината с площ 68,7 ха. За 

имотите, които са включени в раздел II към Приложение 1 на протоколите на комисиите по чл. 

19 от ЗСПЗЗ, и които не са предадени на общините, да се предприемат съответните действия 

за процедирането им по реда на § 17 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. За имотите, за които 

няма произнасяне на комисиите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, да се предприемат действия пред 

Областна дирекция „Земеделие“ за възможността за произнасянето им към момента.

3. Да отпаднат текстовете в точки 4.3.5 и 4.3.6, които представляват техническа грешка 

при изготвянето на протокола.

След проведено гласуване на експертите от ЕС с направените допълнения с 18 гласа 

„за“ се прие протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 год.

II. Приема протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за 

инвентаризация и планиране в горските територии, и извършената инвентаризация на 

горските територии, и изработените горскостопанска карта, план за ловностопанските 

дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и 

горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно 

горско стопанство Гурково” със следното допълнение:

1. Комисията по точка I. 1. от настоящия протокол да извърши проверка и прецени 

необходимостта от обявяването на семепроизводствените насаждения в подотдели 101 „л“ и 

101 „п“ на територията на БИСД „Сондите“.
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След проведено гласуване на експертите от ЕС с направеното допълнение с 18 гласа 

„за“ се прие протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 год.

III. Приема с 18 гласа „за“ протокола на комисията по чл. 128, ал. 3 от Наредба № 

18/07.10.2015 год. за промяна на плана за ловностопанските дейности на ТП „Държавно 

горско стопанство Етрополе”, без забележки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .
/ инж. Д&емиле Молйахмед /

Членове:

инж. Тони Кръстев 

инж. Спас Тодоров 

инж. Йордан Палигоров 

инж. Валентин Чамбов 

д-р инж. Любчо Тричков 

д-р инж. Кирил Ташев 

Даниела Ангелова 

инж. Илия Ангелов 

инж. Мартин Тодоров 

инж. Георги Тинчев 

инж. Румен Янкулов 

инж. Стилян Ангелов 

инж. Деян Стойнев
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