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 16 декември 2014 год. в зала №1 на Областна администрация – Монтана

В заседанието взеха участие:
1.

Ивайло Петров – областен управител на област Монтана;

2.
3.

Петър Петров – заместник областен управител на област Монтана;
инж. Нели Дацова – директор на АКРРДС в областна администрация –
Монтана;

4.

инж. Сашко Каменов – директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ –
гр. Берковица;
инж. Иван Първанов – гл. експерт в РДГ – гр. Берковица;
инж. Иван Иванов – началник отдел в Северозападно държавно предприятие –
Враца;
Костадин Живков – окръжен съд – Монтана;
инж. Йордан Йончев – директор на ДГС – Берковица;
инж. Милко Благоев - директор ДГС “Говежда”;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

18.
19.
20.
21.

инж. Петьо Иванов – директор на ДГС – Монтана;
инж. Горан Лозанов – директор ДГС “Лом”;
Невена Младенова Андреева – пом. лесничей ДГС “Чипровци;
Камелия Николова – мл. експерт Земеделие община Берковица;
Венцислав Върбанов – специалист „Лесовъд” община Берковица;
Моника Лъчезарова – гл. специалист Екология и евроинтеграция в община
Бойчиновци;
Павлина Николова – ст. специалист община Вълчедръм;
Надя Стайкова – Дамянова – мл. експерт Транспорт, екология и култура в
община Георги Дамяново;
Миглена Велкова – специалист ЗГССД в община Лом;
Надежда Нончева – гл. експерт „Земеделие и гори” в Община Монтана;
Руси Русинов - началник отдел „Рибарство и контрол” – Монтана;
Любомир Иванов – директор на РИОСВ – Монтана;

22.
23.
24.

инж. Диана Иванова Маринова – гл. експерт в РИОСВ – Монтана;
инсп. Радостин Тинчев – инспектор КОС при ОД на МВР – Монтана;
Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;

16.
17.

Заседанието бе открито в 14:00 часа от Ивайло Петров, който предложи да бъде
променен предварително изготвения дневния ред, а именно:
1. Информация за дейността на отдел „Рибарство и контрол” за периода 01.01 –
30.11.2014 г.
2. Информация за състоянието на опазването на горските територии в област
Монтана;
3. Дискусия по дейността на Консултативния съвет;
4. Разни.
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По т. 1 от дневния ред бе думата бе дадена на г-н Руси Русинов, който запозна
присъстващите с дейността на ИАРА за 2014 г. за опазване и развиване на рибните
ресурси в региона, стимулиране развъждането и отглеждането на риба и аквакултури и
контрол върху търговията с риба и рибни продукти.
За 11-те месеца на 2014 г. отдел „Рибарство и контрол” – Монтана е извършил 634
бр. проверки, в т.ч. са проверени 29 обекта за стопански риболов, 390 са проверените
любители риболовци, 26 са проверките на рибовъдни стопанства, 12 плавателни съдове
за стопански риболов, 132 проверки са извършени на търговски обекти. Съставени са 626
констативни протокола и 79 бр. акта за установяване на административно нарушение, по
които са издадени 56 Наказателни постановления. До момента няма нито едно заведено
дело за обжалване на НП. Иззети 158 бр. бракониерски мреж хрилни мрежи с обща
дължина 10 225 м, 1 бр. гриб с дължина 25 м., 7 лави кърмаци с обща дължина 250 м.,
23 бр. забранени риболовни уреди, 44 бр. въдици и 19 бр. въдичарски комплекта и 2 бр.
бракониерски гумени лодки.
При администриране на дейностите по Закона за рибарството и аквакултурите
/ЗРА/ са издадени 1 874 бр. билети за любителски риболов, към отдела е регистрирано в
края на годината още едно звено за тази дейност към ЛРД „Огоста” – Монтана,
регистрирани са 4 нови рибовъдни стопанства и са издадени 56 удостоверения за
извършване на стопански риболов, 3 бр. заповеди за извършване на зарибяване – 2 в
рибовъдни стопанства РС „Лин Илияна Николова” и РС „ФИШ Инвест”, както и 1 в три реки
от берковския балкан с балканска пъстърва. „ФИШ инвест” отгледаха по европейски
проект на фондация WWF 60 хил. бр. от застрашения вид чига и бе извършено зарибяване
на р. Дунав при Белене.
Въпреки броят на извършените проверки през 2014 г. е по-малък от предходната
2013 г., през 2014 г. са открити и конфискувани повече бракониерски мрежи, 3 пъти
повече кърмаци и др. забранени риболовни уреди при намален бр. на инспекторите в
отдела – от 5 бр. за 2013 на 3 инспектори за 2014 г. Голяма помощ са получили от
органите на МВР, граничния отряд – Лом, жандармерия и горските стопанства.
Ивайло Петров предложи в началото на 2015 г. да се организира среща с
представители на ОД „Безопасност на храните”, полицията и всички органи, имащи
отношение към рибарството и аквакултурите.
По т. 2 от дневния ред г-н Петър Петров даде думата на инж. Сашко Каменов, който
запозна присъстващите с информация за състоянието на опазване на горските територии
в област Монтана през 2014 г. От началото на годината самостоятелно и с други
ведомства, имащи отношение по опазването на горите, дивеча и рибата, са извършени
7 533 проверки в дърводелски цехове, работилници и тържища на дървен материал,
обекти за добив на дървесина, превозни средства, ловци и риболовци и физически лица.
Съставени са общо 279 акта, задържани са 13,6 м3 обла строителна дървесина, 310 пр.
м.3 дърва за огрев, 17 МПС, 14 коне, 39 каруци, 22 моторни триона, 5 брадви и 1
сръндак. От началото на месеца са сформирани още пет мобилни екипи за опазване на
горските територии в област Монтана. Най-голям брой нарушения продължават да се
извършват в районите в непосредствена близост до местата с компактно ромско
население – кв. Раковица, Берковица, кв. Изгрев – Вършец, кв. Кошарник – Монтана,
землищата на гр. Лом и селата Горни, Долни Цибър, Крива бара и Безденица. Важно е да
се знае, че общините като оператор на дървесина са длъжни да спазват регламента, като
спазват разрешителния режим за ползване на дървесина, съхраняват необходимата
документация и изготвят система за надежден контрол, което трябваше да стане до края
на месец ноември. За тези задължения им е напомнено с писмо на РДГ – Берковица.
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Съвместните акции се провеждат най-често с Районните полицейски управления
/РПУ/, които съдейства и при залавянето на нарушителите и съставянето на актовете.
Взаимодействието с органите на МВР вече традиционно е на много добро ниво. От
началото на 2015 г. предстои извършването на съвместни проверки с РД „ПБЗН” и РД
„Инспекция по труда” в обектите за преработка и търговия с дървесина.
Взаимодействието с органите на дознанието и прокуратурите също е много добро.
Констатираните нарушения са предимно в недържавните гори и са : сеч на немаркирани
дървета, неспазване границите на имотите в, превишаване размера на ползването,
предвидено по горска стопанска програма или ЛУП и др.
По т. 3 и т. 4 от дневния ред Петър Петров направи предложение в началото на
2015 г. да се проведе още едно заседание на Съвета с цел подобряване координацията
между органите и да се обърне внимание на взаимодействието с общините. Срещата може
и да не е в пълния състав на Съвета, може да присъстват и медиите. Всички членове на
Съвета одобриха идеята за следваща среща.
Петьо Иванов сподели, че е свършена много работа, но има още какво да се върши.
Прави впечатление ниската събираемост на глобите и добре е да се помисли как да се
увеличи тази събираемост.
Сашко Каменов добави, че един от начините е използването на частни съдебни
изпълнители, но засега такава практика има само във област Враца. Друг проблем, с
които се срещат, е трудното доказване колко дърва е натоварил, разтоварил и т.н. Също
така има и заплахи за саморазправа със служителите на РДГ и ДГС. Има случаи, при които
граждани сигнализират за незаконна сеч, а всъщност се оказва, че това е планиран добив
от ДГС. В тази връзка базата данни на Изпълнителна агенция по горите на адрес:
www.system.iag.bg всеки може да провери кога, в кой имот се провежда законна сеч в
горите. Друга изобретателност, която използват нарушителите, е да сигнализират за
„измислена” незаконна сеч в отдалечен имот, а те да действат на друго място,
използвайки малкия брой мобилни групи и високата им ангажираност.
Според Петьо Иванов има напредък със системните нарушители, които използват
специално преправени за целта коли. Полагат се големи усилия, но не са достатъчни.
Много от автомобилите се връщат на собствениците и отново се използват в горите.
Според Петър Петров е необходимо да се обърне повече внимание на общините за
вменените им със Закона за горите задължения и подобряване на превантивните
действия.
С това дневният ред бе изчерпан и г-н Петър Петров благодари на всички за
присъствието и закри заседанието.

Председател:

П
/ Петър Петров /

Секретар:

П
/ инж. Иван Първанов /

Протоколчик:

П
/ инж. Манол Йорданов /

16.12.2014 г.
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