Нови ръководители

Явор ГЕЧЕВ е новият
министър на земеделието
в Служебното правителство
На 2 август за министър на земеделието в служебния кабинет с
премиер Гълъб Донев е назначен
Явор Гечев.
Роден е на 10.06.1978 г. в Пловдив.
През 2001 г. завършва Аграрния
университет – Пловдив, с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по растителна защита.
Има няколко специализации в Нов
български университет и сертификат за професионална квалификация от Съвета на Европа по специалността „Политическа система
и политики на Европейския съюз“.

Работи като земеделски производител. От 2004 до 2009 г. последователно е експерт и ръководител в
Регионалната разплащателна агенция – Пловдив, към Държавен фонд
„Земеделие“.
До 2013 г. е управител на предприятие в земеделския сектор.
От 2013 г. е депутат в 42-ото Народно събрание. През същата година
е назначен за зам.-министър на
земеделието и храните.
След август 2014 г. работи в частния сектор.
Явор Гечев е третият председател

на Националния съюз на земеделските кооперации в България от
2016 до 2021 г., когато е поканен
отново да заеме поста на заместник-министър в МЗХГ в двете служебни правителства, назначени от
президента.

Пресконференция
Земеделският министър Гечев представи
новите зам.-министри и приоритети
в работата на ведомството

П

редставяне на екипа и приоритетите в работата на
Министерството на земеделието през следващите 2 месеца до
изборите направи министър Явор
Гечев на 9 август на пресконференция за журналисти от централните
медии. Новите заместник-министри са доц. Крум Неделков и Георги
Събев.
Инж. Валентин Чамбов остава
на поста заместник-министър на
земеделието. В ресора му влизат
и координацията и контролът по
изпълнението на Стратегическия
план за развитие на горския сектор,
годишни програми за изпълнение
на приоритети и други документи,
свързани с държавната политика в
областта на горското стопанство,
както и свързани с упражняване
на правата на държавата по управление и контрол на държавните
предприятия по Закона за горите
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и търговските дружества с принципал министърът на земеделието, храните и горите и горското и
ловното стопанство. Сред административните структури, дейността на които зам.-министър Чамбов ще организира, координира
и контролира, остава Дирекцията

„Търговски дружества и държавни
предприятия“, като се добавя и Изпълнителната агенция по горите.
Министър Гечев подчерта, че
инж. Чамбов е доказан професионалист в горския сектор.
На 11 август за зам.-министър бе
назначен Тодор Джиков.
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Нови ръководители
Инж. Стоян ТОШЕВ – новият
изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция по горите
На 15 август за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите е назначен инж.
Стоян Тошев.
Роден е на 17.11.1983 година.
Инж. Тошев е магистър по „Горско стопанство“ от Лесотехническия университет. Започва работа
в сектора като горски стражар в
Държавното горско стопанство –
София. През 2011 г. постъпва в
Регионалната дирекция по горите – София, като последователно
заема различни длъжности. От
2016 г. е заместник-директор на
РДГ – София, а от май 2019 г. до
сега е директор.
Притежава допълнителна квалификация и специализация в
областта на спътниковите технологии в инвентаризацията на
горите, оценката на щети при
природни бедствия, оценката на
ловни трофеи и други.

Инж. Филип Ковашки, който
беше изпълняващ длъжността
изпълнителен директор на ИАГ
досега, напуска поста по собствено желание.

Редакцията на списание „Гора“
пожелава успех на инж. Тошев
в неговата работа за благото на
българската гора и работещите в
горския сектор!

Проекти и програми

62 млн. лева за подобряване на
състоянието на горски местообитания

У

правляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“
2014 – 2020 г. откри процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за
„Подобряване на природозащитното
състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от
горите, чрез прилагане на лесовъдски
практики и залесяване“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ с бюджет 62 000 000 лева.
С изпълнение на проектите по
процедурата се очаква увеличаване
на новозалесените площи и подобряване на структурата и функциите
на горски природни местообитания.
Основните дейности включват:
Премахване на неблагоприят8/2022

ни влияния или практики, възпрепятстващи възобновяването на горите.
Подобряване на състава и
структурата на горските местообитания чрез прилагане на лесовъдски
мероприятия.
Подобряване на функциите и
свързаността на горските природни
местообитания и защитените зони от
мрежата „Натура 2000“ чрез създаване и възстановяване на „зелена
инфраструктура“.
Събиране, обработка и съхраняване на горски репродуктивни
материали, в т.ч. от целевите видове
и природни местообитания в съответните зони от „Натура 2000“.
Производство, отглеж д ане,
транспортиране и съхраняване на
посадъчен материал от горскодър-

весни видове, включително с местен
генетичен произход.
Залесяване с дървесни видове, съобразени с класификационната
схема за типовете горски месторастения, и увеличаване на площта на
горските местообитания.
По процедурата е предвиден и
максима лният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП)
за конкретен проект:
СЗДП – Враца – 9 998 197 лв.;
СЦДП – Габрово – 9 999 944 лв.;
СИДП – Шумен – 11 256 485 лв.;
ЮЗДП – Благоевград – 12 474 131 лв.;
ЮЦДП – Смолян – 8 271 243 лв.;
ЮИДП – Сливен – 10 000 000 лв.
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