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 13 декември 2011 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;
Иван Георгиев – гл. експерт в РДГ – гр. Берковица;
Пламен Йорданов –гл. експерт в РДГ – гр. Берковица;

6.
7.
8.
9.

Цветко Цветков – Северозападно държавно предприятие – гр. Враца;
инж. Йордан Йончев – директор на ДГС - Берковица
инж. Петьо Иванов – директор на Държавно горско стопанство – Монтана;
инж. Константин Костов – директор ДГС ―Лом‖;

10.
11.
12.
13.

инж. Милко Благоев – директор на ДГС Говежда;
инж. Красимир Вълков – директор ДГС Чипровци;
Лилия Йорданова – зам. окръжен прокурор ОП – Монтана;
Радослав Найденов – зам. кмет на община Берковица;

14.
15.

19.
20.
21.

Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци;
Ирена Иванова – старши експерт ―Екология и земеделие‖ в Община
Брусарци;
Райка Елкина – мл. експерт „Общинска собственост и екология‖ – Община
Вълчедръм;
Зинаида Цекова – ст. специалист „Земеделие и гори‖‖- община Георги
Дамяново;
Румяна Динчева – мл. експерт ―Екология, земеделие и религия‖ в Община
Медковец;
Светла Томова – ст. експерт "Общинска собственост" в Община Монтана;
Анатоли Първанов – кмет на Община Чипровци;
Мирослав Георгиев - лесовъд към община Чипровци;

22.
23.
24.
25.

Снежана Петкова – гл. експерт „СИПиТ‖ – община Чипровци;
инж. Иван Пасков – директор дирекция „СА‖ – Община Якимово;
Диана Пунчева – началник сектор "Рибарство и контрол"- Монтана;
Диана Маринова – гл. експерт в РИОСВ – Монтана;

26.
27.

Валери Първанов – гл. експерт в РИОСВ – Монтана;
Кирил Николов – специалист по лова в Сдружение „Ловно-рибарско
дружество Огоста‖ - Монтана;
Радостин Тинчев – инспектор КОС при ОД на МВР – Монтана;

16.
17.
18.

28.
29.
30.

Росен Петров – „ПГ и СД‖ при Областно управление „Пожарна безопасност
и защита на населението – Монтана;
Александър Александров – зам. кмет на община Лом.
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Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-жа Нина Петкова, която обяви дневния
ред, по който то да бъде проведено, а именно:
1. Обсъждане на Закона за горите /ЗГ/ – компетенции и задължения, свързани
със стопанисването, ползването и опазването на горите. Управление на горски
територии, собственост на общини;
2. Обсъждане на Заповед № 879/09.11.2011 г. на ИАГ относно реда за
получаване, издаване и отчитане на превозните билети за транспортиране на
дървесина по ЗГ и ЗОСИ;
3. Запознаване с Регламент на издаване от кметовете на общини, кметства и
кметски наместници разрешителни за достъп до горските територии. Ред на
издаване на служебни карти на лицата, заети с опазването на горските
територии, собственост на общини.
4. Актуализация на състава на Консултативния съвет по опазване на горите,
дивеча и рибата в област Монтана и състава на комисията по заповед
№ 49-314/15.08.2011 г. на министъра на земеделието и храните за промяна
предназначението на горските територии.;
5. Дискусии.
По т. 1 от дневния ред г-жа Нина Петкова даде думата на инж. Юрий Флоров,
който запозна присъстващите със задълженията и компетенциите на собствениците на
гори, свързани със стопанисването, ползването и опазването на горите. По думите му е
необходимо да се сключат договори за опазване на горските територии, кметовете да
уведомят дирекциите, за издаване на служебни карти и задължително да се раздадат
униформи на лицата, заети с опазването на горски територии, собственост на
общините. Думата бе дадена и на инж. Георгиев, който също обърна внимание на
начините за управлението на горски територии, собственост на общини.
По т. 2 от дневния ред инж. Пламен Йорданов
заседанието за реда за получаване, издаване и отчитане
транспортиране на дървесина съгласно Закона за горите
селскостопанското имущество. Транспортирането става само

осведоми участниците в
на превозните билети за
и Закона за опазване на
със превозни билети.

При ползването на общинските гори има 2 съществени момента – общинската
марка няма място в горските територии и превозните билети са само от електронен
терминал. Стопанисването на общинските гори е на същия принцип, както и в
държавните гори.
По отношение на опазването на горските територии основния принцип е равни
права, равни задължения, независимо дали собственика е физическо или юр идическо
лице.- собственика е длъжен да пази собствената си гора. Тревожен факт е, че към
настоящия момент не се сключват договори за опазване и охрана на горите. Също така
Регионалната дирекция по горите се явява контролен орган, няма охранителни
функции.
Думата взе и инж. Първанов, който сподели, че за да се реагира по-бързо и
адекватно при сигнали за нарушения, може би ще е необходимо и съдействието на
органите на МВР. Инж. Първанов запозна присъстващите и с възможностите за достъп
до горските територии - достъпа ще е само със специално разрешение. По предложение
на собствениците РДГ може да забрани достъпа за 3 месеца.
Необходимо е кметовете на населени места да предложат пътищата за свободен
достъп, като и при празнични мероприятия – празненства, спортни празници или
събори в горските територии, общините трябва да изискват разрешение от РДГ за
осъществяване на мероприятието, след приключване на което почистването и
отстраняването на съоръженията, изградени във връзка с мероприятието, е за сметка
на организатора.
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По
т. 4
г-жа
Петкова
запозна
присъстващите
със
Заповед
№ РР-06-05-9/13.12.2011 г. на Областен управител на област Монтана за състава на
Консултативния съвет. По отношение на актуализацията състава на комисията по
Заповед № 49-314/15.08.2011 г. на министъра на земеделието и храните за промяна
предназначението на горските територии се уточни, че РДГ – Берковица с официално
писмо да изиска от съответните институции да излъчат техен представител, който да
участва в Комисията.
По т. 5 – Дискусии бяха обсъдени следните въпроси:
1.
По предложение на кметовете на общини и във връзка със задълженията,
свързани със Закона за горите, да се направят обучения на кметовете и кметските
наместници по места, по време на общинските сесии;
2.
В състава на Съвета да бъдат включени и представители на
Специализираното
полицейско
управление
/жандармерия/
—
Монтана
и
Северозападното държавно предприятие със седалище гр. Враца.
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 /

14.12.2011 г.
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