
 

 

                                              
  

 

                                   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                           Областен управител на област Монтана  

                                    
                                            ПРОТОКОЛ  

          от 
                                  проведено заседание на Консултативния 

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

                             12.12.2018 г. 
 

    Днес 12.12.2018 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 : 
 

Цветко Цветков – Зам. областен управител на област Монтана и Председател 
на КС 

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

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

6.   Валери Първанов – представител на РИОСВ Монтана 
7.   Ивайло Цветанов – представител на ОУ ПБЗН Монтана 

8.   Миглена Велкова – представител на община Лом 
9.   Жина Трендафилова – представител на община Якимово 
10. Тодор Тодоров – представител на ОДМВР Монтана 
11. Димитър Димитров – ръководител на звено “ОГТ” към общините Чипровци и Георги 

Дамяново 
12. Стоян Ангелов – ръководител на СЛРД “Сокол” Берковица 
 

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

1. Анализ на извършените от РДГ контролни дейности в област Монтана. 
2. Дискусия по въпроси, свързани с ловния сезон за едър дивеч в това число 

здравословно състояние на дивеча предвид заплахата от Африканска чума по 

свинете и предприети действия съгласно указанията на БАБХ и РДГ – Берковица. 
3. Разни 

 

Предложения за допълване на подготвения дневен ред не бяха отправени, при което  
г-н Цветков 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 01.01.2018 г. - 30.11.2018 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 
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.  

За периода 01.01.2018 г. - 30.11.2018 г. служителите по горите в област Монтана общо 

са съставили 237 бр. АУАН, в т. ч.: 233 бр. по Закона за горите, 1 бр. по ЗЛОД и 3 бр. по ЗРА. 
За периода са издадени 212 бр. наказателни постановления. Начислените глоби са в размер 
на 45 900 лв. Задържана е 41,6 м3 обла строителна дървесина; 232,2 пр. м3 дърва за огрев,  
14 бр. МПС, 10 бр. коне, 25 бр. каруци, 22 бр. бензиномоторни триона и 3 брадви. 
Събираемостта на наложените глоби е 16.3 %, което се дължи, основно на доброволно 
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внесени суми в РДГ и е вследствие на въведените ограничения за извършване на частна 

лесовъдска практика. В сравнение с 2017 г. има повишение на събираемостта с 2 %. По 
отношение на взаимодействието на РДГ Берковица с други ведомства инж. Каменов сподели, 

че съвместните проверки със служители на МВР са ежедневие в работата на дирекцията като 
контролен орган. До края на месец декември предстои извършване на  съвместни проверки по 
спазване на ЗГ. С Държавната инспекция по труда са извършени 10 съвместни проверки. С ТД 
на НАП Монтана са направени 12 проверки основно на дървопреработващи обекти по чл.206 

от ЗГ. С Районните служби по безопасност и защита на населението по време на 
пожароопасния сезон са извършени 10 бр. проверки.  От началото на годината до момента на 
територията на област Монтана са възникнали четири  низови горски пожара на обща площ от 
537 дка. В сравнение с 2017 г. (1398 дка.) има спад по отношение на опожарените площи. 

В заключение инж. Сашко Каменов призова представителите на общините в областта 
за повече активност по отношение на изпълнението на техните законови правомощия, 
свързани с опазването на горите. 

Цветко Цветков даде думата на аудиторията за въпроси и коментари по представените  
данни, но такива не бяха отправени.  
 По точка 2 от дневния ред Директорът на РДГ запозна присъстващите с информация по 
темата, касаеща здравословното състояние на едрия дивеч предвид заплахата от 
заболяването Африканска чума по свинете в това число и предприетите на територията на 

област Монтана превантивни действия съгласно указанията на БАБХ. 
 От представените данни стана ясно, че териториалният обхват на РДГ - Берковица 

включва ловно стопанска площ в размер на 348 255.3 ха. Общия брой Ловно рибарски 
дружини са 110 в пет Ловни сдружения – СЛРД “Сокол“ - Берковица, СЛРД “Огоста“ - Монтана, 
СЛРД Лом, ЛРС “Ботуня“ -  Вършец и ЛС “Свидня“ - Говежда с общ брой от 4370 ловци. Във 
връзка с откриване на ловния сезон 2018 - 2019 г.  са уведомени всички горски стопанства и 
ловни сдружения за стриктно спазване на разпоредбите на ЗЛОД и ППЗЛОД по изготвяне на 
месечните графици за групово ловуване на дива свиня и дребен дивеч, за издаването на 

разрешителните за лов, за мерките за безопасност при ловуване и противопожарните 
изисквания при провеждане на ловните излети. Всеки понеделник се дава сведение за 
извършените съвместни проверки от РДГ, ТП ДГС, МВР и Ловни сдружения на ИАГ със справка 
и доклад.  
 Във връзка с изпълнението на Програмата за Африканската чума по свинете на 
териториалния обхват на Регионална дирекция по горите – Берковица заповедите и  
указанията от Изпълнителната агенция по горите и Българската агенция по безопасност на 

храните са сведени до всички ловни сдружения и ДГС/ДЛС и УОГС .   

 В периода 12.07-17.07.2018 г. по предварително обявен график са проведени 
обучения на ловците от ловните дружини към ЛС с участието на представители на РДГ- 
Берковица за  повишаване на квалификацията по отношение на Африканската чума по 
свинете биосигурност и други болести по дивеча  като на тези обучения са обучени по 
минимум двама ловци от всяка ловна дружина. 

В населените места от област Монтана е проведена информационна кампания на 

мерките за профилактика и ограничаване на болестта Африканска чума по свинете и са 
раздадени информационни  материали на населението . 
 На териториални поделения  ДГС, ДЛС и УОГС в Област Монтана са раздадени 
консумативи за вземане на проби от (АЧС) и Трихинелоза, които като общ брой са 9 215 бр. 
Консумативите са разпределени по ловно стопански райони съобразени с ползването на диви 
свине. Също така на всяко горско стопанство е предоставен по един хладилник за съхранение 

на взетите проби.   
 В РДГ-Берковица е изготвен регистър на ямите за събиране на странични животински 
продукти (СЖП) и регистър на фризерите за съхранение на месо и наличните дезинфектанти 
по вид и количество. Ловни сдружения на териториалния обхват дирекцията в област Монтана 

изпълняват указанията за изграждане на ями за (СЖП).    
 Регионалната дирекция по горите – Берковица ежеседмично изпраща справка за броя 
на издадените разрешителни за индивидуално и групово ловуване диви свине както и броя на 

отстреляните животни по предоставени ловни райони и дивечовъдни участъци на ДГС/ДЛС и 
УОГС.  
 Пробите от отстреляните животни своевременно се изпращат за изследване в 
лабораторията по Ветеринарно санитарна експертиза и Диагностика и здравеопазване на 
животните в гр. Враца.  

Към настоящия момент няма положителни резултати от изпратените проби на 
териториалния обхват на РДГ-Берковица. 

Цветко Цветков прикани членовете на Консултативния съвет за въпроси по 
обсъжданата тема. 

Стоян Ангелов – ръководител на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол“ 
Берковица поиска думата, за да изрази благодарност към Регионалната дирекция по горите и 
БАБХ не само за успешно проведените съвместни дейности за недопускане на Африканска 

http://oblastmontana.org/
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чума по свинете, но и във връзка с откриването на ловния сезон. Г-н Ангелов поясни, че 

ръководеното от него сдружение стриктно е спазило указанията за изграждане на ями за 
събиране на странични животински продукти, а до РДГ ще бъде подготвен и изпратен отчетен 

доклад за извършения обход. 
Допълнителни коментари по точка 2 не бяха направени. 
В рамките на точка 3 от дневния ред Зам. областният управител Цветко Цветков 

отправи апел към присъстващите представители на институции да информират по подходящ 

начин земеделските стопани относно необходимостта да се закупуват живи животни 
единствено от лицензирани животновъди с цел да се намали потенциалния риск от 
разпространение на зарази. 

В контекста на превантивните дейности за недопускане на заболявания Сашко  
Каменов поясни, че ловуването в ден сряда ще бъде разрешено до края на месец декември 
2018 г. Инж. Каменов обърна внимание на представителите на СЛРД, че в първите месеци от 
новата година е необходимо да се следи при ловуването на диви прасета да не бъдат 

отстрелвани и други животни.   
Други коментари или предложения по точките от дневния ред не бяха направени, 

поради което той бе изчерпан и заседанието бе закрито. 
 
   

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

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