
 



 



 
 

 



 



 
 



 







 



 
 

 















АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Име:  Георги Владимиров Загоров  

Място на раждане: гр. Перник 

Местожителство: гр. Перник 

Адрес: кв.‖Твърди ливади‖ бл. 60 , вх.А, ап. 14 

Телефон за 

контакти: 

 

0887407616 

Образование: Висше ЛТУ (ВЛТИ) — София.  Випуск 1983 г. 

Специалност: Горско стопанство 

Компютърна 

грамотност: 

 

MS Offis, специализиран софтуер. 

Семейно 

положение: 

 

Женен 

Трудова кариера: 1.  26.08.1999  г. и към настоящия момент – участие в 

екипи за изготвяне на оценки за въздействие върху 

околната среда (ОВОС); Екологични оценки (ЕО); 

Оценки за съвместимост със защитени зони по 

Натура 2000 (от 2006 г.) като: 
 експерт. 

2. 2000 г. и към настоящия момент – вещо лице към 

Окръжен съд гр. Перник като: 
 експерт. 

 3. 13.02.2003 г. и към настоящия момент – фирми за 

дърводобив и залесяване, като: 
 лицензиран лесовъд. 

 4. 15.09.2002 г. – 30.06.2003 г. – Техникум по 

строителство‖арх.Й. Миланов‖ като: 
 учител по парково строителство. 

 5. 09.01.2002 г. – 09.10.2002 г. - Проект, финансиран 

от програма ФАР като: 
 автор и мениджър. 

 6. 28.09.1998 г. – 02.05.2001 г. – Поземлена комисия – 

Драгичево като: 
 заместник председател. 

 7. 12.04.1993  - 24.09.1997 – ГС ―Витошко‖ като: 
 технолог – до 01.01.1994 г. 

 старши лесничей – до 01.01.1995 г. 

 заместник директор. 
 8. 04.04.1989 – 28.1993 – РИОС – Перник като: 

 гл. специалист. 
 9. 1983 – 1989 – Об.К. на ДКМС – гр.Перник. 

Допълителна 

квалификация: 

1.Сертификат от United States Environmental 

Protection Agency. 



 2. Удостоверение № 983 на МОСВ за извършване на 

ЕО и ОВОС. 
 3. Удостоверение № 420 на МЗГ – НУГ за 

упражняване на частна лесовъдска практика. 
 4. Удостоверение № 1354 на МЗГ – НУГ за 

упражняване на частна лесовъдска практика – 

оценител на гори и земи от горския фонд . 
  

Обществена дейност: 1. Агенция „Българска гора‖ като: 
 председател 

2. ПК „Екогласност‖ като: 
 член 

  

Участие в ДОВОС и 

ЕО 

1. МОСВ 
  № 26-12/2010 „Добив на строителни материали – 

доломити от находище „Студена‖, участък „Хидрострой 

1‖, с. Студена, община Перник. 

 № 20-8/2011 ―Добив на подземни богатства - 

строителни материали - доломити от находище 

‖Студена‖, участък ―Хидрострой 2‖, с. Студена, 

Община Перник, Област Перник‖ 

 

2. РИОСВ София 
 № 4-1/2006 „Вятърна електроцентрала‖ в землището на 

с Чурек, община Елин Пелин. 

 № 33-12/2000 „Площадка за санитарно депониране на 

ТБО – общини Елин Пелин и Горна Малина‖ Софийска 

област. 

 №   /2011 Проект на Подробен устройствен план План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) KK Белчински бани 

Община Самоков; Област Софийска. 

 

3. РИОСВ Перник 
 № 27-6/2000 „Цех за горещо поцинковане – „Берг-Галко‖ 

ООД, гр. Радомир. 

 № 16-5/2000 ‖Депо за твърди битови отпадъци‖ гр. 

Перник. 

 № 18-8/2002 „Разширение и реконструкция на 

текстилна фабрика‖Демо – България‖ АД, кв. „Сини вир‖, 

гр. Перник. 

 № 13-6/2002 „Временна асфалтова база и бетонов възел 

с. Долна Диканя, община Радомир‖. 

 № 13-6/2003 „Реконструкция на варов цех – гр. Перник‖. 

 № 2-2/2004 „Добив на въглища в площ „Гладно поле - А‖ 

гр. Перник. 

 № 3-2/2004 „Преработка и оползотворяване на 

натрупани технологични отпадъци от дейността на 

Мини Перник – Максим табан‖. 

 № 2-3/2007 ПУП-ПРЗ за изграждане на Жилищен 

комплекс „ПЛАНА ХАЙС‖, в землището на с. Алино, 



Община Самоков, Софийска област. 

 

4. РИОСВ Благоевград 
 № 3/2001 „Площадка за санитарно депониране на ТБО – 

община Петрич, м. „Тумбите‖ землище на гр. Петрич. 

 

5. РИОСВ Варна 
 № 1/2007 ‖Проект за ПУП-ПРЗ за жилищно 

строителство в поземлени имоти с №№ 44822.22.85, 

44822.22.86, 44822.22.87, 44822.22.88 с обща площ 100 дка, 

землище с. Ляхово, общ. Балчик, обл.Добрич. 

 

6. РИОСВ Пазарджик 
 № 1-1/2011‖Изграждане на съоръжения за третиране и 

обезвреждане на отпадъците от общините Панагюрище 

и Стрелча‖ в м. „Братаница‖, землище на гр. 

Панагюрище, обл Пазарджик. 

 

Участие в ДОСВ 1. МОСВ 
 № 80-ОС/2010 „Търсене и проучване на подземни 

богатства – скално - облицовъчни материали – площ 

„Кунино‖ в землищата на община Роман, област Враца и 

община Луковит, област Ловеч‖ 

 № 26-12/2010 „Добив на строителни материали – 

доломити от находище „Студена‖, участък „Хидрострой 

1‖, с. Студена, община Перник.  

 № 07-ОС/2012 „База за интензивно стопанисване на 

дивеч (БИСД)‖, на територията на Държавно ловно 

стопанство Борово, в землището на с. Фотиново, община 

Батак, област Пазарджик‖ 

 № 5-2/2012 „Открит добив на подземни богатства – 

вермикулит от осем участъци от находище „Белица―, 

община Ихтиман, Софийска област― 

 

2. РИОСВ Варна 
 № 1/2007 ‖Проект за ПУП-ПРЗ за жилищно 

строителство в поземлени имоти с №№ 44822.22.85, 

44822.22.86, 44822.22.87, 44822.22.88 с обща площ 100 дка, 

землище с. Ляхово, общ. Балчик, обл.Добрич. 

 

3. РИОСВ Пазарджик 
 № 10-ОС/2011 ‖База за интензивно стопанисване на 

дивеч‖ в  землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. 

Пазарджик. 

 

4. РИОСВ Перник 
 ПЕ 8-ОС/2011 ‖Подробен устройствен план – план за 

застрояване и План за отреждане с цел промяна на 

предназначението на поземлени имоти с №№  113013 и 

113014, м „До кантона‖, в землището на с. Бараково с 

ЕКАТТЕ 02748, община Кочериново, област Кюстендил за 



нискоетажно строителство. 

 ПЕ  /2011 „Подробен устройствен план – план за 

застрояване и План за отреждане с цел промяна на 

предназначението на поземлен имот №  000951, с площ 

11,710 дка, м „До кантона‖, по КВС на с. Бараково, 

община Кочериново, област Кюстендил за жилищно 

строителство‖ 

 

5. РИОСВ София 
 №   /2011 Проект на Подробен устройствен план План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) KK Белчински бани 

Община Самоков; Област Софийска. 

 

  
 

 

Септември 2014  г. 

                                                                             Подпис: 
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