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П Р О ТО К О Л

от редовно заседание на Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и

дивеча в област Монтана,

проведено на 12 декември 2013 год. в Областна администрация – Монтана

В заседанието взеха участие:

1. Милен Гечовски – заместник областен управител на област Монтана;
2. инж.  Нели Дацова –  директор на АКРРДС в областна администрация –

Монтана;
3. инж. Сашко Каменов –  директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ –

гр. Берковица;
4. инж. Иван Първанов – гл. експерт в РДГ – гр. Берковица;
5. инж. Йордан Йончев – директор на ДГС – Берковица;
6. инж. Милко Благоев - директор ДГС “Говежда”;
7. инж. Петьо Иванов – директор на ДГС – Монтана;
8. инж. Горан Лозанов – директор ДГС “Лом”;
9. инж. Красимир Вълков - директор ДГС “Чипровци;
10. Камен Каменов – главен специалист ОМП и ГЗ в община Берковица;
11. Румяна Динчева – секретар на община Медковец;
12. Надежда Нончева – гл. експерт „Земеделие и гори” в Община Монтана;
13. Жина Трендафилова – гл. специалист „ОС ТТ” – община Якимово;
14. Руси Русинов - началник отдел „Рибарство и контрол” – Монтана;
15. Валери Първанов – гл. експерт в РИОСВ – Монтана;
16. инсп. Радостин Тинчев – инспектор КОС при ОД на МВР – Монтана;
17. Илиян Кънчев – началник на Специализирано полицейско управление –

Монтана;
18. Веско Иванчев – инспектор в Областно управление „Пожарна безопасност и

защита на населението – Монтана;
19. Анушка Вълова – директор на офис на НАП – Монтана;
20. инж. Стоян Аврамов – ръководител сдружение „Ловно-рибарско дружество -

Огоста” – Монтана.

Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Милен Гечовски, която обяви дневния
ред, по който то да бъде проведено, а именно:

1. Информация за състоянието на опазването на горските територии в област
Монтана;

2. Информация за дейността на сектор „Рибарство и контрол” за 2013 г.

3. Дискусия по дейността на Консултативния съвет;

4. Разни.
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По т. 1 от дневния ред г-н Милен Гечовски даде думата на инж. Иван Първанов,
който запозна присъстващите с информация за състоянието на опазване на горските
територии в област Монтана през 2013 г. Най-голям брой нарушения в горските
територии продължават да се извършват в районите,  които се намират в
непосредствена близост до местата с компактно ромско население като: квартал
„Раковица”, гр. Берковица, кв. „Изгрев” на гр. Вършец, кв. „Кошарник” на гр. Монтана,
землищата на гр. Лом и селата Горни и Долни Цибър. Съвместните акции най-често се
провеждат с Районните управления „Полиция”,  които съдействат и при залавянето на
нарушителите и съставянето на актовете. Взаимодействието с органите на МВР е на
много добро ниво. През годината са извършвани масирани проверки за законноста на
транспортираната дървесина по главните пътни артерии в областта. Взаимодействието
с органите на дознанието и прокуратурите до момента също е много добро.

Извършени са 1 917 проверки, от тях 138 проверки на дърводелски цехове,
работилници и тържища на дървен материал,  985  превозни средства,  792  ловци и
риболовци и 2 изкупвателни пункта на странични горски продукти. За констатираните
нарушения са съставени общо 307 акта за административни нарушения, като 303 са по
Закона за горите и 4  по ЗЛОД.  Задържани са 67  пр.  м3 дърва за огрев,  11  МПС,  17
каруци, 12 моторни триона и 6 брадви. От издадените наказателни постановления 124
са влезли в сила, начислените суми по тях са в размер на 14 015 лв., от тях са събрани
2 046 лв., които са доброволно внесени суми в касата на РДГ – Берковица.

Като цяло проблемите с опазването и контрола на горските територии в района
са следните:

· липса на знания, информация и интерес у собствениците за опазване на
горите и тяхното стопанисване;

· разпокъсаност и маломерност на имотите, лесен достъп до голяма  от
горите в равнинните райони;

· занижен контрол от страна на собствениците при ползване на дървесина
от недържавните гори, за които се изисква регистрация за упражняване на дейности в
горския фонд;

· на територията на областта продължава да няма нито един договор за
опазване на горски територии, собственост на физически и юридически лица.

При такива обстоятелства цялата тежест по опазването на горите продължава да
се поема от горските инспектори при РДГ и служителите на териториалните поделения
- ДГС.

С промяната на Закона за горите не са предприети действия за назначаване на
служители за опазване и контрол в недържавните гори до 2 хектара.

Констатираните нарушения са предимно в недържавни гори и са вече
традиционни – сеч на немаркирани дървета, неспазване на границите на имотите, при
което се извършва нарушение в съседните имоти, превишаване на размера на
ползването, предвидено по горска програма, направа на просеки, непредвидени в
технологичните планове.

От началото на годината на територията на област Монтана са възникнали 2
приземни горски пожара, което е много добре. За да се защити горския фонд от пожари
е необходимо да се предприемат мерки за изпълнение на изискванията на Наредба
№ 30  от 31.07.2003  г.  за условията и реда за извършване на противопожарни
мероприятия в горския фонд.

Инж.  Сашко Каменов се включи,  като посочи,  че основните проблеми към
настоящия момент са свързани с имотите до 2  хектара –  няма нито 1  договор за
опазване на горските територии, собственост на физически и юридически лица. Друг
проблем е,  че е необходимо да има бази за съхранение на конфискуваните вещи и
МПС-та. Към момента нито една община не е съставила 1 акт за установено нарушение.
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Г-жа Анушка Вълова взе отношение по въпроса за събраните сумите по
наказателните постановления. В НАП събрани суми има, но може би няма обратна
информация за това.

По т. 2 от дневния ред бе думата бе дадена на г-н Руси Русинов, който запозна
присъстващите с дейността на ИАРА за 2013 г. за опазване и развиване на рибните
ресурси в региона, стимулиране развъждането и отглеждането на риба и аквакултури и
контрол върху търговията с риба и рибни продукти.

За 2013 г. отдел „Рибарство и контрол” – Монтана е извършил 1 043 проверки,
като са съставени констативни протоколи. Съставени са 85 акта за административни
нарушения, от кито са произлезли 80 наказателни постановления/ в т.ч. влезли в сила
62  броя/,  конфискувани са 187  бр.  риболовни уреда ,  в т.ч.  7  000  метра мрежи.
Извършени са 107 проверки по издадени разрешения за стопански риболов, 34 бр.
проверрк на рибовъдни стопанства, 600 бр. на любители риболовци, 113 броя на
риболовни съдове и 206 проверки на търговски обекти за продажба на риба. Част от
тези проверки се извършват по сигнали на граждани –  49  бр.,  а също така част от
проверките са съвместни мероприятия с органите на МВР,  РИОСВ,  ОДБХ,  горски
стопанства и други..

ИАРА – отдел „Рибарство и контрол” – Монтанапрез изминалата година е
регистрирала 8 бр. рибовъдни стопанства на своя територия, с което те стават общо 11
броя. Извършена е маркировка на уреди за стопански риболов – 92 бр., издадени са 7
броя нови разрешителни за стопански риболов и са подновени 66 броя.

Активно се работи по издаването на билети за любителски риболов – в Монтана
са издадени 2  426  броя,  чрез сдружение „”Ломски риболовец”  –гр.  Лом са издадени
1 669 броя и чрез сдружение „Рибкофишинг” – гр. Вълчедръм – 255 броя.

Не на последно място по значение е работата по подготовката на документи,
проверката им и представяне за кандидатстване по Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство” на ЕС по мярка 2.1 – производствени инвестиции в аквакултури
– 8 бр. и по мярка 2.6 – инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов
и аквакултури – 2 броя

По т. 3 и т. 4 от дневния ред и във връзка с въпроса под каква форма и състав
да продължи функционирането на настоящия съвет, тъй като след промените в Закона
за горите е отпаднало основанието за създаването на такъв консултативен орган и в
някои области е преустановил дейността си г-н Милен Гечовски предложи да изчакаме
промените в закона за регионалното развитие да станат факт и тогава ще се вземе
решение относно основанието и състава на Съвета.

С това дневният ред бе изчерпан и г-н Гечовски благодари на всички за
присъствието и закри заседанието.

Председател: П
/ Милен Гечовски /

Секретар: П
/ инж. Иван Първанов /

Протоколчик: П
/ инж. Манол Йорданов /

12.12.2012 г.


