
 
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Областен управител на област Монтана  

 

 

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 
http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

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 13 юли  2011 год. в Областна администрация – Монтана 

 

В заседанието взеха участие: 

 
1. Димитранка Каменова – зам. областен управител на област Монтана; 

2. инж. Сашко Каменов – директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ – 

гр. Берковица; 

3. инж. Иван Първанов – гл. експерт в РДГ – гр. Берковица; 

4. инж. Петьо Иванов – директор на Държавно горско стопанство  “Монтана"; 

5. инж. Константин Костов – директор ДГС “Лом”; 

6. инж. Георги Ранов – директор на ДГС Берковица; 

7. инж. Милко Благоев – директор на ДГС Говежда; 

8. инж. Красимир Вълков – директор ДГС Чипровци; 

9. Ирена Иванова – старши експерт “Екология и земеделие” в Община Брусарци; 

10. Кирил Торлашки – гл. инспектор "Гражданска защита" – Община Вълчедръм; 

11. Румяна Динчева – мл. експерт “Екология, земеделие и религия” в Община 

Медковец; 

12. Надежда Нончева – гл. експерт "Земеделие и гори" в Община Монтана; 

13. инж. Захарин Замфиров – кмет на Община Чипровци; 

14. Георги Георгиев – кмет на Община Якимово; 

15. Диана Пунчева – началник сектор "Рибарство и контрол"- Монтана; 

16. инж. Деница Славкова –  директор на РИОСВ – Монтана; 

17. Анушка Вълова – директор офис на НАП – Монтана; 

18. Радостин Тинчев – инспектор КОС при ОД на МВР – Монтана; 

19. инж. Венцислав Райков – началник ОУ "Пожарна безопасност и защита на 

населението" – Монтана; 

 

Заседанието бе открито в 14.00 часа от г-жа Димитранка Каменова, 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. Дискусия по проблемите, свързани с опазването на горските територии, 

рибата и дивеча; 
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3. Разглеждане на проект на Правилник за дейността на Консултативния 

съвет по опазване на горите, дивеча и рибата в област Монтана; 

4. Вземане на решения; 

5. Разни; 

 

По първа точка от дневния ред г-жа Димитранка Каменова даде думата на 

инж. Първанов, който запозна присъстващите с актуална информация за състоянието на 

опазването на горските територии в област Монтана. 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: кв. "Раковица"  

в гр. Берковица, кв. "Изгрев" в гр. Вършец, кв. "Кошарник" в гр. Монтана, землищата 

на селата Горни и Долни Цибър, община Лом. За предотвратяване на нарушения от 

незаконна сеч са изготвени графици за дежурства в извънработно време и почивните 

дни. Съвместно с органите на МВР са извършени масирани проверки в ромските 

махали. Взаимодействието на служителите по горите и органите на МВР, дознанието и 

прокуратурата е много добро. През тази година са извършени 1 917 проверки, от които 

138 бр. проверки на дърварски цехове, работилници и тържища на дървен материал, 

985 превозни средства, 791 ловци и риболовци и 2 изкупвателни пункта на странични 

горски продукти. Съставени са общо 407 акта за административни нарушения, 

задържани са 77 пр. м3 дърва за огрев, 13 МПС, 31 каруци, 12 моторни триона, 6 

брадви, 3 бр. незаконно притежавано оръжие, 4 коня и конски амуниции, 4 ръчни 

триона и 5 бр. ремаркета за лек автомобил. инж. Първанов сподели и причините, на 

които се дължат големия брой нарушения в горските територии. 

По втора точка от дневния ред последваха дискусии относно проблемите по 

опазване на горите и рибата.  

Тук бяха обсъдени проблемите с нерегламентирания добив на дървесина и 

опазването на горите от пожари. Комисар Райков изказа мнение, че кметовете помагат, 

и техните действия са важни, за да може пожара да се потуши, докато огнището е 

малко, въпроса е да не се разпростре на голяма територия. 

Инж. Каменов запозна присъстващите с новия закон  за горите,  обнародван в 

ДВ бр.19, от 08.03.2011г., в сила от 09.04.2011г.. Чрез него се дава  правомощия  на 

служителите на ДГС, да осъществяват опазване и контрол в горските територии 

държавна собственост, а опазването на горите – общинска собственост  се възлага на 

техните собственици – кметовете на общини. Всички институции имат разписани 

отговорности, въпроса е  всяка от тях да отреагира съобразно правомощията си. 

Според инж. Първанов с цената на много усилия вече има постигнати успехи – 

нарушенията в горите са сведени до рамките на допустимото. 

Инж. Иванов сподели, че охраната на горите си остава въпрос № 1, има 

напредък, но трябва да е ясна кой опазва държавния, общинския или частния горски 

фонд. Също така проблем си остават системните нарушители, които се познават от 

полицията, и които нямат страх от нищо и нищо не ги спира – над 30 дка гора е 

изсечена в с. Трифоново само за последния месец. Дори на 24.04.2011 г. е имало 

саморазправа със служители от ДГС – Монтана. Крайно време е този престъпен 

контингент да се озапти. 

Инж. Ранов изказа мнение, че съда се измъкват с "Такъв е закона". Не се ли 

промени закона, нищо няма да стане. 

Г-жа Каменова предложи в т. 4 от дневния ред да се вземе решение за 

извънредно заседание на Съвета, като на него присъстват представители на Окръжен 

съд и Окръжна прокуратура. 
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Г-жа Пунчева взе отношение по въпроса за осигуряване охраната на рибата, като 

благодари на органите на МВР и на Гранична полиция - Лом за оказаното съдействие, 

тъй като инспекторите нямат право да носят оръжие. Издадени са 68 акта до момента, 

конфискувани са 180 мрежи и кърмаци. Служителите от "Рибарство и контрол" са 

винаги на разположение. 

Г-н Георгиев взе думата, за да запознае присъстващите със състоянието за 

опазване на горските територии в община Якимово – имат високопроходим автомобил 

с голям съд за вода, горските територии в община Якимово са по-малко и нещата в 

някаква степен са под контрол. 

По следващата точка от дневния ред г-жа Каменова запозна присъстващите с 

Проекта на Правилник за дейността на Консултативния съвет по опазване на горите, 

дивеча и рибата в област Монтана. След кратка дискусия за някои промени, 

Правилника беше единодушно приет. 

По т. 4 от дневния ред инж. Първанов предложи да се организира нарочна среща 

с кметовете общини във връзка с дадените им от Закона за горите правомощия. 

Инж. Замфиров възрази, че на този етап срещата ще е безпредметна, тъй като 

Закона в този му вид е неприложим, защото все още не са приети подзаконовите 

нормативни актове. 

Инж. Каменов изрази становище, че хората трябва да са информирани как  ще се 

снабдяват с дърва и как да се обслужват горите. 

Г-жа Иванова подкрепи идеята за среща с кметовете на общини, като заяви, че 

г-жа Юлия Каменова /кмет на община Брусарци/ ще участва в такава среща. 

След станалите разисквания, Консултативния съвет взема следните решения:  

1. През месец август да бъде проведена среща с кметовете на общини, 

Регионалната дирекция по горите и държавните горски стопанства; 

2. Отделна Среща да бъде проведена с Окръжен съд – Монтана и Окръжна 

прокуратура – Монтана; 

3. Приема Правилник за дейността на Консултативния съвет по опазване на 

горите, дивеча и рибата в област Монтана. 

С това дневният ред бе изчерпан и г-жа Каменова закри заседанието като 

благодари на всички за присъствието. 

 

 

 

Протоколчик:. П Председател:  П 

 / М. Йорданов / / Д. Каменова / 

 

 

Зам. председател:  П 

 / инж. С. Каменов / 

14.07.2011 г. 


