
 

 

                                              
  

 

                                   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                           Областен управител на област Монтана  

                                    
                                          ПРОТОКОЛ  

        от 
                                  проведено заседание на Консултативния 

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

 
                        29.11.2016 г. 
 

    Днес 29.11.2016 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. 

 В заседанието взеха участие : 
 

Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана 
Бойко Благоев – Зам. областен управител на област Монтана и Председател на 

КС 
инж. Сашко Каменов – Директор на РДГ – Берковица и Зам. председател на КС  

 
 1.   инж.Цветко Цветков – директор на СЗДП - Враца 

 2.   инж.Петър Иванов – директор на ТП ДГС Монтана 
 3.   инж.Красимир Вълков – директор на ТП ДГС Чипровци Берковица 
 4.   инж.Йордан Йончев – директор на ТП ДГС Берковица 
 5.   инж.Милко Благоев – директор на ТП ДГС Говежда 

6.   Валери Първанов – представител на РИОСВ Монтана 

7.   Диана Маринова – представител на РИОСВ Монтана 
8.   Венцислав Райков – директор на РД ПБЗН Монтана 
9.   Софрони Захариев – зам.кмет на община Бойчиновци 
10.  Миглена Велкова – представител на община Лом 
11. инж.Иван Пасков – представител на община Якимово 
12. Райка Елкина  – представител на община Вълчедръм 
13. Костадинка Петрова – представител на община Брусарци 

14. гл. инсп. Мариян Божинов – представител на ОДМВР Монтана 
15. гл. инсп. Ростислав Василев – ръководител на отдел “РК-ЗБ” за област Монтана 

16. Димитър Димитров – ръководител на звено “ОГТ” към общините Чипровци и Георги 
Дамяново 

17. Константин Костов – ръководител на СЛРД “Огоста” Монтана 
18. Стоян Ангелов – ръководител на СЛРД “Сокол” Берковица 

 
 Заседанието откри Зам.областният управител Бойко Благоев, който приветства 
присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както следва: 

1. Анализ на извършените контролни дейности в  област Монтана. 
2. Изработване на Областен план за развитие на горските територии в област 

Монтана 
3. Въвеждане на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина. 

4. Снабдяване и контрол на МПС с GPS системи за проследяване и въвеждане на 
видеонаблюдение на обектите по чл. 206 от Закона за горите. 

5. Разни 

 
Предложения за допълване на подготвения дневен ред не бяха отправени, при което  

г-н  Благоев даде думата на инж. Сашо Каменов за представяне, в рамките на точка 1, на 
отчет за извършените контролни дейности в горските територии от страна на Регионалната 

дирекция по горите в Берковица за периода 01.01.2016 – 15.11. 2016 г.  
 Съгласно представените от инж. Каменов данни на териториите на попадащите в 
административните граници на област Монтана териториални поделения на Северозападно 
държавно предприятие, а именно Държавните горски стопанства Берковица, Говежда, 
Монтана, Лом, Чипровци, както и пряко подчиненото на Лесотехнически университет – София 
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УОГС Петрохан през отчетния период са извършени контролни дейности от страна на 3 екипа 

горски инспектори при РДГ и 5 мобилни екипа – по един за всяко горско стопанство. 

Служителите по горите в областта са съставили 2017 бр. актове за установени 
административни нарушения (АУАН) по Закона за горите, като са издадени 189 бр. 
наказателни постановления и са начислени глоби в размер на 18 840 лв. Събираемостта от 
наложените глоби е 15% и е значително по-висока в сравнение с предходни години, което се 
дължи на доброволно внесени в РДГ суми вследствие въведените ограничения за извършване 

на частна лесовъдска практика и непредоставяне на превозни билети на длъжници за 
обектите по смисъла на чл. 206 от Закона за горите. 
 По отношение на взаимодействието на РДГ Берковица с други ведомства инж. Каменов 
сподели, че съвместно със служители на МВР са извършени две акции и седем регламентирани 
проверки, в резултат от които са съставени 11 бр. акта за установени административни 
нарушения, задържана е 23 куб.м. дървесина, 4 бр. МПС и е образувано едно досъдебно 
производство. С Държавната автомобилна инспекция РДГ е извършила 12 съвместни 

проверки, вследствие от които сасъставени 13 бр. АУАН. С Държавната инспекция по труда са 
извършени 23 съвместни проверки, като е съставен един бр. АУАН, 15 протокола и 15 

призовки. Съвместно с АПИ са извършени проверки на действащите складове в обхвата на 
Републиканските пътища. С Районните служби “ПБЗН” са извършени 16 проверки по време на 
пожароопасния сезон, като в резултат от доброто взаимодействие не са допуснати големи 
пожари на територията на област Монтана. През 2016 г. са възникнали общо 7 пожара на 
площ от 274 дка. 

 В допълнение към представените данни инж. Каменов информира присъстващите, че 
опазването на горските територии на физически лица, юридически лица и общини 
представлява съществен проблем по отношение на контролната дейност главно поради факта, 
че няма назначени лица, които да следят за опазването на тези територии. От друга страна 
големият брой позволителни за сеч, които към момента са 1 460, не дава възможност те да 
бъдат проверявани своевременно. 

По точка 2 от дневния ред Директорът на РДГ представи предстоящата, съгласно 
Закона за горите, инициатива за разработването на Областен план за горските територии във 
всяка област. За 2017 г. Министерството на земеделието и храните е определило 

изработването на ОПРГТ за три административни области - Добрич, Монтана и Смолян. Основа 
на плана е Националната стратегия за развитие на горския сектор и Стратегическия план за 
развитие на горския сектор 2014 г. - 2023 г.  
Областния план за развитие на горските територии включва: 

- Единна горскостопанска картна основа на ГТ; 
- Функционално зониране на ГТ - защитни, специални, стопански 
- Зони за защита от урбанизация 
- Цели на управление на горските територии и на ловното стопанство 

 С областния план за развитие на горските територии се определят горските територии, 
предоставящи екосистемни ползи, както и определяне на възмездното ползване на 
обществените екосистемни ползи.  

 През 2016 г. е разработен пилотен проект на ОПРГТ за общините Берковица и Вършец. 
Регионална дирекция по горите - Берковица е изготвила Техническо задание и предстои 
приемането му на експертен съвет в ИАГ - София и възлагане на изработването му по ЗОП.  

 Въведените електронни превозни билети за транспортиране на дървесина бяха 
обсъдени от членовете на Консултативния съвет в рамките на точка 3. Съгласно 
представените от инж. Каменов данни в края на 2015 г. са въведени електронни превозни 

билети за транспортиране на дървесина от държавни горски територии. От 01.07.2016 г. са 
въведени електронни превозни билети за транспортиран на дървесина от горските територии, 
собственост на физически лица, юридически лица и общини. От 01.01.2017 г. предстои да се 
въведат електронни превозни билети за транспортиране на дървесина от обектите по чл. 206 
от ЗГ, а от 01.07.2017 г. - за транспортиране на дървесина, добита извън горските територии.  

Инж. Каменов поясни, че практиката за въвеждане на електронни превозни билети 
води да значително намаляване на кражбите на дървесина и невъзможност за манипулация 

/промяна на дата, час, различни количества дървесина между оригинал и копие и т.н./, 
каквато практика съществува при ползването на хартиени превозни билети. Това от една 
страна улеснява контрола, извършван от служителите по горите, а от друга -  дава 
възможност за граждански контрол. В сайта на Изпълнителната агенция по горите всеки 

гражданин може да провери дали за определен имот има издадено позволително за сеч и дали 
дървесината се транспортира законно с електронен превозен билет. Проблемни към 
настоящия момент се явяват техническите грешки при издаването на електронни превозни 

билети, което налага извършването на корекции от страна на РДГ. 
 В допълнение към темата за упражняването на контрол върху незаконните дейности в 
горските територии Сашко Каменов запозна, в рамките на точка 4, участниците в заседанието и с 
практиката за снабдяване и контрол на МПС с GPS системи за проследяване, както и с 
осъществяването на видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите. 
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 За да може да се контролира процеса свързан със законността на доставката и 

експедицията на дървесина от обекти по чл. 206 от ЗГ от началото на 2016 г. са въведени 

камери за видеонаблюдения. Нововъведението оказва своя положителен ефект и част от 

обектите, които са се снабдявали с незаконно добита дървесина или са се ползвали формално 

без реално в тях да постъпва и експедира дървесина, са прекратили дейността си. През 2015 

г. регистрираните складове в област Монтана са били 174 бр., а към момента функционират 

116 бр. За нарушения на Закона за горите за 2015 г. са издадени 8 бр., а за 2016 г. - 2 бр. 

заповеди на Директора на РДГ - Берковица за спиране на дейността за период от три до шест 

месеца. 

 Предвид необходимостта от проследяване на целия процес по законността на добитата 
дървесина, включително до мястото на нейната доставка, от началото на 2016 г. е въведено 
изискването товарните моторни превозни средства да бъдат снабдени с GPS за проследяване. 
Въведен е регистрационен режим, като до момента в РДГ - Берковица са регистрирани 530 бр. 
автомобила. Системата позволява да бъдат проверявани всички, снабдени с GPS устройства 

товарни моторни превозни средства, транспортиращи дървесина на територията на цялата 

страна. 
 Като заключение към представените данни и по отношение на практиките, свързани с 
GPS устройствата и с камерите за видеонаблюдение в обектите инж. Каменов сподели с 
присъстващите, че първоначалната идея за осъществяване на непрекъснат контрол се е 
изправила пред редица трудности и предизвикателства не само поради постъпилите жалби, но и 
заради установените опити за манипулиране на камери и устройства чрез изключването им за 

определен времеви период, неплащане на такси към мобилните оператори или прекратяване на 
договори без РДГ да бъде уведомена. По повод на тези проблеми Регионалната дирекция по 
горите е поискала съдействие от страна на операторите с цел осигуряване на възможност за 
извършване на проверки. 
 Бойко Благоев прикани членовете на Консултативния съвет за въпроси по обсъжданата 
тематика. 

    Коментари, предложения или препоръки по точките от дневния ред не бяха 

направени, поради което той бе изчерпан и заседанието бе закрито. 

 
   

 
 
БОЙКО БЛАГОЕВ 

Зам. областен управител на област Монтана и 
Председател на КС 
/П/  
 

 
 
 

 
 

 
 Изготвил:  
                    Добромир Тодоров, главен експерт в дирекция АКРРДС 
         /П/ 
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