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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 2012 год. в Областна администрация – Монтана 

 

 

В заседанието взеха участие: 

 

1. Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана; 

2. инж. Нели Дацова – директор на АКРРДС в областна администрация – 

Монтана; 

3. инж. Юрий Флоров – заместник  директор на Регионална дирекция по горите 
/РДГ/ – гр. Берковица; 

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

5. Цветко Цветков – заместник директор на Северозападно държавно 
предприятие – гр. Враца; 

6. инж. Йордан Йончев – директор на ДГС - Берковица 

7. инж. Петьо Иванов – директор на ДГС – Монтана; 

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

9. Лилия Илиева – заместник окръжен прокурор, Окръжна прокуратура – 
Монтана; 

10. Костадин Живков – съдия в Окръжен съд – Монтана; 

11. Камелия Каменова – Николова – мл. експерт „Земеделие” община 
Берковица; 

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

13. Миглена Велкова – мл. специалист „ЗГССД”,  община Лом; 

14. Румяна Динчева – секретар на община Медковец; 

15. инж. Цветан Цветков – началник отдел в Община Монтана; 

16. инж. Димитрина Заркова – гл. експерт „ОСиОП”, община Чипровци; 

17. Диана Пунчева – началник сектор „Рибарство и контрол” – Монтана; 

18. Любен Котев – гл. инспектор в сектор „Рибарство и контрол” – Монтана; 

19. инж. Диана Маринова – гл. експерт в РИОСВ – Монтана; 

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

21. Илиян Кънчев – началник на Специализирано полицейско управление – 
Монтана; 

22. Генади Горанов - Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 
населението – Монтана; 

23. инж. Стоян Аврамов – ръководител сдружение „Ловно-рибарско дружество - 
Огоста” – Монтана. 

 

 

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-жа Нина Петкова, която обяви дневния 

ред, по който то да бъде проведено, а именно: 
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1. Информация за състоянието на опазването на горските територии в област 

Монтана; 

2. Информация за дейността на сектор „Рибарство и контрол” за 2012 г. 

3. Дискусия по проблемите свързани с опазването на горските територии, 

рибата и дивеча и дейността на Консултативния съвет; 

4. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред г-жа Нина Петкова даде думата на инж. Иван Първанов, 

който запозна присъстващите с информация за състоянието на опазване на горските 

територии в област Монтана. От началото на годината съвместно органите на МВР са 

извършени масирани проверки в ромските махали на гр. Берковица, Монтана, Лом и с. 

Д Цибър, Д. Церовене и Владимирово. Съвместните акции най-често се провеждат с 

Районните управления „Полиция” , като се проведени седем броя специализирани 

акции за контрол на транспортираната дървесина по възловите пътища в 

териториалния обхват на областта.  

Самостоятелно и с други ведомства са извършени 4 580 проверки, от които 115 

бр. в обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, 616 проверки в обекти 

за добив на дървесина/сечища/, проверени са 1 835 превозни средства, 1 548 ловци, 

52 риболовци и 548 други физически лица. За констатираните нарушения са съставени 

общо 503 акта за административни нарушения, като 500 са по Закона за горите и 2 по 

Закона за лова и опазването на дивеча. В прокуратурата са изпратени 214 бр. актови 

преписки, като 91 са в движение и 147 са върнати за налагане на адм. наказания. От 

издадените наказателни постановления 258 са влезли в сила, като начислените суми 

по тях са в размер на 28 055 лв.. От тях са събрани 3 199 лв. като доброволно внесени 

в касата на РДГ и преведени по банков път, а от НАП няма събрани суми по НП от тази 

година. Пред Районния съд са обжалвани 21 НП, като 2 са видоизменени, 4 са 

отменени, 3 са потвърдени и 12 са в движение. 

Най-голям брой нарушения в горите продължават да се извършват в районите в 

непосредствена близост до местата с компактно ромско население.  

От началото на годината на територията на област Монтана са възникнали 20 бр. 

приземни горски пожара с обща опожарена площ 3 625 дка. Пожарите по традиция 

възникват извън горските територии, при палене на стърнища, пасища и слогове и в 

последствие се прехвърлят в горите. 

По т. 2 от дневния ред думата бе дадена на г-жа Диана Пунчева, която разясни 

дейността на сектор „Рибарство и контрол” за 2012 г. Дейността  на сектор „Рибарство 

и контрол” – Монтана е насочена основно към надзорна дейност, съсредоточена върху 

неутрализиране на нарушителите на ЗРА в област Монтана, проверки на вътрешни 

водоеми и река Дунав за стопански риболов, рибовъдните стопанства, плавателни 

съдове и контрол на местата за любителски риболов, проверки на обекти за търговия с 

риба, провеждане на съвместни мероприятия с представители на Гранична полиция, 

Районните полицейски управления, поделенията на Държавните горски стопанства и 

служители от Областната дирекция по безопасност на храните.  

Инспекторите от сектор “Рибарство и контрол” Монтана извършват проверки на 

всички рибностопански обекти на територията на областта.- българския участък на 

река Дунав от 708 до 765 речен км. /от бреговата ивица под Г. Цибър до Добри Дол/, 

реките Огоста, Цибрица, Лом, Бързия, Ботуня и по-малките реки, блатата 

/Моминбродското и Замфировското/, отводните канали на Орсоя и Добри дол, язовири  

и баластриерни водоеми.  

Териториалният сектор осъществява и обучение за придобиване на 

правоспособност за извършване на стопански риболов, издаване на безсрочни 

разрешителни и удостоверения за стопански риболов, издаване на риболовни билети и  
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предоставяне на информация и консултация  на възможностите за кандидатстване по 

Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”. 

От началото на годината  в сектор „Рибарство и контрол” на ИАРА Монтана са 

издадени 13 разрешителни за стопански риболов, 75 бр. удостоверения за право за 

извършване на стопански риболов в река Дунав, 11 бр. свидетелства за 

правоспособност за извършване на стопански риболов. 

Регистрирани са 70 броя купувачи, издадени са 80 броя безсрочни 

разрешителни за стопански риболов, 6 бр. са рибовъдните стопанства и 38 бр. са 

регистрираните вътрешни водоеми за стопански риболов. 

Общият брой издадени билети за любителски риболов от сектора за периода са 

2274 бр.  

Проведени са 117 съвместни мероприятия в изпълнения на договори за 

двустранно сътрудничество. Осъществени са и 75 проверки по сигнали на граждани.  

От началото на годината служителите на сектора са съставили 129 акта за 

установяване на административни нарушения, 120 са издадените наказателни 

постановления. Размерът на наложените глоби е различен и варира в зависимост от 

нарушенията. От август месец с приетите промени в Закона за рибарството и 

аквакултурите /ЗРА/ глобите за нарушителите значително са увеличени и са в размери 

от 600 лв. до 8000 лв. 

Повече от половината от нарушенията са за улов на риба без билет за 

любителски риболов, 15 на брой са нарушенията за улов на риба по време на 

забраната, имаме 3 акта за извършен нерегламентиран превоз на есетрови риби, в 

нарушение на Заповед на Министъра на земеделието и храните, 5 на брой са 

съставените актове за превоз на риба в неспециализирани транспортни средства. Над 

17 бр. са констатираните нарушения на лица, извършващи стопански риболов без 

разрешителни, като половината от тях са на нарушители, извършващи улов на риба с 

мрежи в язовир “Огоста”.  

Част от проверките се извършват съвместно и с вече действащите мобилни групи 

към ИАРА, с които са постигнати доста добри резултати по залавянето на бракониери. 

Не може да се пропусне и доброто взаимодействие с полицейските служители, които 

оказват подкрепа в работата на сектора. 

От началото на годината са отнети бракониерски риболовни уреди общо 133 

броя мрежи с  дължина 7533 метра , 49 бр. кърмаци с обща дължина 2450 м. от река 

Дунав, 5 серкмета, 4 гумени лодки с 8 гребла, 28 въдици и др. Голяма част от 

уловената в мрежите риба е върната във водоемите, а 144 кг. са  дарили на Дома за 

деца и младежи с умствена изостаналост в гр. Берковица, Дом за възрастни хора в 

гр. Берковица и на Дом за възрастни хора с психически разстройства с Говежда, 

община Георги Дамяново. 

През 2012 год. в сектора са входирани 3 проектни предложения по мярка 2.1 

“Производствени инвестиции в аквакултурата” и 3 по мярка 3.4 “Развитие на нови 

пазари и промоционални кампании” по Оперативна програма за развитие на сектор 

“Рибарство” /2007-2013/. Към настоящия момент е сключен договор с “Каро трейдинг” 

ООД за изграждане на рибовъдна ферма на язовир “Рапонкьов бряг” в землището на 

село Сливовик, община Медковец.  

По т. 3. думата взе г-н Флоров, който сподели, че при всяко събиране на Съвета 

коментираме проблемите по опазването на горите, промените в Закона за горите, 

документите за превоз на дървесина и т.н. но има един друг проблем, който не е 

уреден напълно –възстановяване на ливади и пасища, които в момента са залесени. 

Режима трябва да е съгласно разпоредбите на Закона за горите. Сериозни проблеми 

има и в други области. 

Инж. Първанов посочи, че изпълнителния директор на изпълнителната агенция 

по горите е издал указания как да се процедира при ползването на дървесина от 

поземлени имоти, които са „гора” по смисъла на Закона за горите., но по картата на 
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възстановената собственост и кадастралната карта не са отразени като горска 

територия. 

Г-жа Диана Иванова постави на вниманието на присъстващите Заповед № РД 09-

1286/ 05.11.2012 г. на Министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов 

относно предприемане действия за осигуряване на безопасната експлоатация на 

язовирите и водостопанските системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите и добиването на дървесина и биомаса при осигуряване на 

проводимостта на реките и сервитутите съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003 за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. 

Г-жа Нели Дацова се включи в дискусията като обясни как се процедира по 

принцип при почистването на речните корита извън населените места – създава се 

междуведомствена комисия, която прави оглед на място и излиза с график за 

следващата година, графика се  предоставя на Междуведомствена комисия за 

възстановяване и подпомагане. Инж. Флоров уточни, че дейностите по осигуряването 

на проводимостта на реките и сервитутите, се извършват от Напоителна системи 

съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003, а маркирането на насажденията, 

определянето на обема на дървесината и оформянето на документите за транспорт се 

осъществява по реда на Закона за горите. 

По т. 4 г-жа Петкова постави въпроса дали 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. Мнението на членовете на Съвета бе да продължи да функционира в 

настоящия си вид. 

С това дневният ред бе изчерпан и г-жа Петкова благодари на всички за 

присъствието и закри заседанието. 

 

 

 

Председател: .............................. 

 / Нина Петкова / 

 

 

Секретар: .............................. 

 / инж. Иван Първанов / 

 

 

Протоколчик:  .............................. 

 / инж. Манол Йорданов / 

 

12.12.2012 г. 


