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 03 август 2012 год. в Областна администрация – Монтана

В заседанието взеха участие:
1.
2.
3.
4.
5.

Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана;
инж. Юрий Флоров – зам. директор на Регионална дирекция по горите
/РДГ/ – гр. Берковица;
инж. Иван Първанов – гл. експерт в РДГ – гр. Берковица;
инж. Юри Миков – директор на Северозападно държавно предприятие –
гр. Враца;

6.
7.

Цветко Цветков – заместник директор на Северозападно държавно
предприятие – гр. Враца;
инж. Йордан Йончев – директор на ДГС - Берковица
инж. Петьо Иванов – директор на ДГС – Монтана;

8.
9.
10.
11.

инж. Константин Костов – директор ДГС “Лом”;
инж. Валери Петров – ст. лесничей ДГС – Говежда;
инж. Красимир Вълков – директор ДГС Чипровци;
Камелия Цветкова – прокурор Окръжна прокуратура – Монтана;

12.
13.
14.

Костадин Живков – съдия в Окръжен съд - Монтана
Петър Иванов – организатор ПВЗ дейности в община Бойчиновци;
Ирена Иванова – старши експерт “Екология и земеделие” в Община
Брусарци;

15.
16.
17.
18.

Боян Аврамов – заместник кмет на Община Вълчедръм;
Камелия Трендафилова – специалист „ЗГЕ”, община Вършец;
Цветелина Александров – заместник кмет на община Георги Дамяново;
Александър Александров – заместник кмет на община Лом;

19.
20.
21.
22.

Тихомир Антонов – заместник кмет на Община Монтана;
Мирослав Георгиев - лесовъд към община Чипровци;
Георги Георгиев – кмет на община Якимово;
Асен Замфиров – гл. специалист „ГрЗ” Община Якимово;

23.
24.
25.

Диана Маринова – гл. експерт в РИОСВ – Монтана;
Радостин Тинчев – инспектор КОС при ОД на МВР – Монтана;
Генади Горанов - Областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението – Монтана;

Заседанието бе открито в 11.00 часа от г-жа Нина Петкова, която обяви дневния
ред, по който то да бъде проведено, а именно:
1. Запознаване с информация за състоянието и
територии в област Монтана от пожари;

опазването на горските
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2. Обсъждане на разпоредбите на Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и
реда за защита на горските територии от пожари.
3. Дискусия по проблемите, свързани с опазването на горските територии,
рибата и дивеч през пожароопасни сезон.
4. Разни.
По т. 1 от дневния ред г-жа Нина Петкова даде думата на инж. Иван Първанов,
който запозна присъстващите с информация за опазването на горските територии от
пожари и причините за възникването. От началото на годината на територията на
област Монтана са възникнали 9 бр. горски пожара с обща опожарена площ 1 005 дка,
докато за същия период на миналата година са възникнали 4 бр. с обща площ 1 191
дка. Причините за възникването са благоприятните климатични условия, проявената
небрежност при опожаряването на стърнищата, пасища, сметища, и след запалване на
растителни отпадъци при почистването на ниви, ливади и лозя и неспазването на
Заповед № РР-06-05-4/15.04.2012 г. на областен управител на област Монтана, с която
е обявен пожароопасния сезон в горите. Високите температури и липсата на дъждове
също създават условия за възникване на пожари в горските територии. На
21.07.2012 г. само в рамките на деня са регистрирани 13 запалвания на територията на
областта, като в с. Замфирово даже има и човешка жертва.
По т. 2 от дневния ред думата бе дадена отново на инж. Първанов. В сила от
18.05.2012 г. е издадената от министъра вътрешните работи и министъра на
земеделието и храните наредба № 8 за условията и реда за защита на горските
територии от пожари и разпоредбите в нея се прилагат за всички гори и недвижими
имоти, намиращи се в горските територии или граничещи с тях, независимо от тяхната
собственост, териториално или функционално предназначение. Изпълнението и
поддържането на мерките и мероприятията за защита се организира и осъществява от
собствениците и ползвателите на гори и земи в горските територии. Проблемни са
обаче горите, собственост на физически и юридически лица. Също така
доброволческите формирования ги има само на книга, не става ясно кой компетентен
орган трябва да каже изправна ли е техниката, която се използва в горите, за да не
става тя причина за възникване на пожари.
По т. 3 и т. 4 по предложение на г-жа Петкова бяха обсъдени проблемите с
незаконната сеч и доброволческите формирования. Според инж. Първанов
използването на доброволци е малко рисковано, тъй като не всички са добре обучени и
не реагират адекватно на ситуацията. И според г-н Горанов използването на
доброволци извън регистрираните съгласно Наредбата за доброволните формирования
крие известни рискове. Отношение по проблемите с формированията взе и
инж. Флоров. Според него е важно да функционира връзката между формированията,
държавните горски стопанства, РДГ и Северозападно държавно предприятие и другите
служби. По отношение на отчетността, кметовете е необходимо да информират РДГ за
пожара съгласно приетия план за оповестяване и да се запознаят с промените в закона
за горите. След жътвата има реален риск от възникване на пожари. Може ми за това е
добре собственици, които допускат опожаряване на имотите си, да бъдат лишени от
субсидии. Също така се предвиждат санкции за употреба на алкохол по време на лов.
Инж. Цветков също взе отношение по проблемите, свързани с опазването на
горските територии от пожари. Според инж. Цветков за да има ефект, трябва всички
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институции да вземат отношение , като също е важно населението да се ограмоти
относно негативните последици от опожаряването на стърнищата, пасища, сметища за
тяхното по-лесно почистване.
С това дневният ред бе изчерпан и г-жа Петкова благодари на всички за
присъствието и закри заседанието.

Председател:

П
/ Нина Петкова /

Секретар:

П
/ инж. И. Първанов /

Протоколчик:

П
/ Манол Йорданов /

03.08.2012 г.
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