
 

 

 
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

 

 Днес 31.10.2017 г. в заседателна зала №1 на областна администрация Монтана се 

проведе редовно заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и 

дивеча в област Монтана под председателството на инж. Цветко Цветков – заместник 

областен управител на Област Монтана и председател на Консултативния съвет по 

опазване на горите, рибата и дивеча. 

 

В заседанието взеха участие: 

1. Инж. Цветко Цветков – заместник областен управител, ОА – Монтана; 

2. Нина Петкова – заместник областен управител, ОА – Монтана; 

3. Биляна Борисова – старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА – Монтана; 

4. инж. Сашко Каменов – директор на РДГ – Берковица; 

5. инж. Стоян Петров – главен експерт, РДГ – Берковица; 

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

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

8. инж. Горан Лозанов – директор на ДГС – Лом; 

9. инж. Красимир Вълков –директор на ДГС– Чипровци; 

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

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

12. Лилия Илиева – прокурор, Окръжна прокуратура - Монтана; 

13. гл. инспектор Илиян Кънчев – началник на ЗЖУ – Монтана; 

14. гл. инспектор Мариян Божинов – началник сектор „ПИП” при ОД на МВР – 

Монтана; 

15. инж. Венцислав Райков – директор на РД „ПБЗН” – Монтана; 

16. Валери Първанов - главен експерт, РИОСВ – Монтана; 

17. Ростислав Василев – главен инспектор, ИАРА – Монтана; 

18. Валери Спасов – специалист, ИАРА – Монтана; 

19. Валери Първанов – главен експерт, РИОСВ – Монтана; 

20. Александър Георгиев – организатор по лова и риболова в СЛРД - Огоста” – 

Монтана; 

21. Стоян Ангелов – специалист СЛРД ,,Сокол” – Берковица; 

22. Ася Иванова – заместник кмет на община Берковица; 
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23. Младен Аврамов – представител на община Бойчиновци; 

24. Райка Ценова – представител на община Вълчедръм; 

25. Петър Стефанов – заместник кмет на община Вършец; 

26. Инж. Димитър Димитров – представител на общините Георги Дамяново и 

Чипровци; 

27. Миглена Велкова – представител на община Лом; 

28. Николай Динчев – представител на община Медковец; 

29. Надежда Нончева – представител на община Монтана; 

30. Жина Трендафилова – представител на община Якимово. 

 

Заседанието откри г-н Цветко Цветков –председател на Консултативния съвет по 

опазване на горите, рибата и дивеча, който приветства присъстващите с добре дошли и 

обяви дневния ред, както следва: 

1. Анализ на извършените контролни дейности в горските територии в област 

Монтана; 

2. Дискусия по въпроси свързани с откриване на ловния сезон за едър дивеч – 

безопасност, здравословно състояние на дивеча – заплаха от африканска 

чума по свинете (АЧС); 

3. Дискусия по въпроси свързани с ползването на дървесина от земеделски 

земи, електронните превозни билети за транспортиране на дървесина извън 

горските територии. Правомощия и задължения на кметове на общини; 

4. Разни. 

 

Предложение за допълване на дневния ред бе отправено от г-н Цветков: 

 

точка 4. Отчет-анализ във връзка с контролната дейност по рибностопанските и 

вътрешните водни обекти на територията на област Монтана; 

 

точка 5. Разни.  

 

С така приет дневния ред, г-н Цветков даде думата на инж. Сашо Каменов за 

представяне в рамките на точка 1.: 

 Съгласно представените от инж. Каменов данни на териториите на попадащите в 

административните граници на област Монтана териториални поделения на 

Северозападно държавно предприятие са Държавните горски стопанства Берковица, 

Говежда, Монтана, Лом, Чипровци, както и едно учебно-опитно горско стопанство 

„Петрохан” – с. Бързия (което е извън Северозападно държавно предприятие). Основни 

контролни дейности се извършват от 3 екипа горски инспектори при РДГ и 5 мобилни 

екипа. За периода 01.01.2017 г. до 25.10.2017 г. служителите по горите са съставили 244 

бр. актове за установени административни нарушения по Закона за горите, като са 

издадени 208 бр. наказателни постановления и са начислени глоби в размер на 34 260 

лв., задържана е 215 пространствени кубически метра дървесина, 13 бр. моторни 
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превозни средства, 3 бр. коне, 17 бр. каруци, 13 бр. бензино-моторни триона. 

Събираемостта от наложените глоби е 15%, дължащо се предимно на доброволно 

внесени средства в РДГ. 

 По отношение на взаимодействието на РДГ Берковица с други ведомства инж. 

Каменов сподели, че съвместно и почти ежедневно работят със служители на МВР, 

Държавната инспекция по труда, Районните служби “ПБЗН”. През 2017 г. са 

възникнали общо 10 пожара на площ от 1 398 дка. в областта. 

 

По точка 2 от дневния ред Директорът на РДГ прикани всички участващи и не 

само за особена бдителност по време на ловен излет на най-масовия лов, а именно - лов 

на дива синя и за навременна ваксинация против бяс. Г-н Каменов отчете още, че 

популацията на дива свиня е висока, което е предпоставка за добър отстрел, съответно 

това е превантивна мярка за борбата с Африканската чума. По темата, г-н Каменов 

добави и отчете като минус за нашата област, липсата на място за изследване на 

Трихинелоза, която е заболяване опасно за човешкото здраве за разлика от 

Африканската чума. 

 

Точка 3 от дневния ред Г-н Цветков запозна присъстващите с Указания на 

изпълнителния директор на ИАГ относно ползването на дървесина от земеделски земи, 

указания които са изпратени и на всички кметове на общини в Област Монтана. Г-н 

Каменов пък апелира за стриктно придържане към тези указания. По темата се включи 

със запитване г-жа Ася Иванов – заместник кмет на община Берковица, относно 

невъзможността на общинските служители да издават билети за претранспортиране на 

дървесина от земеделските земи. Г-н Каменов отговори на запитването – 

претранспортиране може да се извършва от всеки лицензиран лесовъд – държавен или 

общински, на база на издаден превозен билет. 

 

Съвета продължи своята дейност със следваща точка 4., по която думата бе 

дадена на гл. инспектор Ростислав Василев, ИАРА Монтана. Г-н Василев докладва за 

извършените контролни дейности до момента на всички вътрешни водни 

рибностопански обекти, регистрирани за т.н. аква-култури. Извършени са 64 проверки 

по време на забранителния период, като са съставени 7 акта за установени 

административни нарушения. Като цяло от началото на годината са извършени общо 

248 проверки и съставени 33 акта за установени административни нарушения, 12 

наказателни постановления за обща сума на 12 800 лв., предадени за принудително 

събиране. Най-честите нарушения са стопански риболов в я. Огоста и р. Огоста, 

препядстване на проверки, улов без билет за любителски риболов и риболов с 

забранени средства. Към отчета на Г-н Василев се включи г-н Спасов – специалист в 

ИАРА Монтана, с докладване по повод лицата, извършващи бракониерството на риба в 

областта. Г-н Спасов сведе до знанието на присъстващите каква е ефикасността от 

засилените мерки срещу тях, като те са били 7 групи, а към момента са сведени до 4. 

 

 В заседанието се включи и г-н Белчев, областен управител на Област Монтана. 

Като заключение той каза, че има воля за действие за справяне с бракониерските набези 

и се работи за подобряване на комуникацията между институциите за тази цел. 

 

Точките по дневния ред бях изчерпани и заседанието бе закрито от г-н Цветков, 

който благодари на членовете за взетото участие. 
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Инж. Цветко Цветков     /П/ 
Заместник областен управител 

и председател на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча 
 

 

 

 

Изготвил: Биляна Борисова - старши експерт, дирекция АКРРДС       /П/ 
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