РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПР О Т О КО Л
от
проведено заседание на Консултативния
съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана
20.02.2015 г.
Днес 20.02.2015 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 :
Петър Петров – Зам. областен управител на област Монтана
Нина Петкова – Зам. областен управител на област Монтана
инж. Сашко Каменов – Директор на РДГ - Берковица
1. Цветко Цветков – директор на СЗДП - Враца
2. Петър Иванов – директор на ТП ДГС Монтана
3. Красимир Вълков – директор на ТП ДГС Чипровци Берковица
4. Йордан Йончев – директор на ТП ДГС Берковица
5. Милко Благоев – директор на ТП ДГС Говежда
6. Деница Славкова – директор на РИОСВ Монтана
7. Венцислав Райков – директор на РД ПБЗН Монтана
8. Илиян Кънчев – началник на ЗЖУ Монтана
9. Костадин Живков – съдия в Окръжен съд Монтана
10. Лилия Илиева – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана
11. Валентин Кръстев – зам. кмет на община Чипровци
12. Пламенка Искренова – представител на РИОСВ Монтана
13. Камелия Николова – представител на община Берковица
14. Мариета Иванова – представител на община Лом
15. Иван Пасков – представител на община Якимово
16. Младенка Аспарухова – представител на община Монтана
17. Соня Йончева – представител на община Вършец
18. Райка Елкина – представител на община Вълчедръм
19. Радостин Тинчев – представител на ОДМВР Монтана
20. Атанас Златков – представител на РДГ Берковица
21. Петър Петров – представител на ТП ДГС Лом
22. Константин Костов – представител на СЛРД “Огоста” Монтана
23. Иван Цанков – представител на СЛРД Лом
24. Стоян Ангелов – представител на СЛРД “Сокол” Берковица
Заседанието откри зам.областният управител г-н Петър Петров, който
приветства присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както следва:
1. Анализ на извършените контролни дейности в горските територии в област
Монтана.
2. Утвърдени годишни планове за дървесина в държавните горски територии
за 2015 г. на ТП ДГС – Берковица, Говежда, Монтана, Лом, Чипровци и на
УОГС “Петрохан”, с. Бързия. Санитарно състояние на горските територии –
установени повреди от ледолом, снеголом и ветровал. Предприети
действия по Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД-49-

46/09.02.2015 г. за определяне на горна граница в интензивността на
отгледните и възобновителните сечи.
3. Дискусия по въпроси, свързани с правомощията и задълженията на
кметовете на общини и органите на МВР по прилагане на Закона за горите
и поднормативната уредба.
4. Разни
Предложения за допълване на подготвения дневен ред не бяха отправени,
при което
г-н Петров даде думата на инж. Сашо Каменов за представяне, в рамките на точка
1, на Отчета за извършените контролни дейности от страна на Регионалната
дирекция по горите в Берковица и установените през 2014 г. нарушения.
Съгласно представените от инж. Каменов данни за периода 01.01.2014 г. 31.12.2014 г. горските инспектори при РДГ - Берковица са съставили 114 бр. акта,
служители на ТП ДГС Берковица 31 бр. акта, служители на ТП ДГС Говежда 23 бр.
акта; служители на ТП ДГС Монтана 31 бр. акта; служители на ТП ДГС Лом 120 бр.
акта и служители на ТП ДГС Чипровци 8 бр. акта. Общо за периода служителите по
горите са извършили 8 149 бр. проверки и са съставили 327 бр. акта, в т.ч. 325 бр.
по Закона за горите и 2 бр. по Закона за лова и опазване на дивеча. Издадени са
329 бр. наказателни постановления за 36 221 лв., като са събрани 2 629 лв. или 7,3
% събираемост. На Районните прокуратури са изпратени 114 бр. преписки.
Задържани са 349 куб.м. дървесина, 19 бр. моторни превозни средства,
33 бр.
бензиномоторни триона, 41 бр. каруци, 15 бр. коне и 10 бр. др. вещи, послужили за
извършването на нарушенията.
Създаването на мобилни екипи към всяко ТП ДГС и съвместната им работа с
екипите горски инспектори при РДГ Берковица значително е подобрило контрола
върху горските територии. От служители на РУП в териториалния обхват на обл.
Монтана са извършени: 42 бр. проверки във фирми; проверени са: 328 МПС и ППС,
и 557 лица. Съставени са общо 35 бр. АУАН, в т. ч.: 31 по ЗГ и 4 бр. по ЗРА.
Задържани са 147 м3 дървесина;
7 бр. МПС; 31 бр. пособия за извършване на
нарушенията, уреди и средства; 2 кг. риба и 9 кг. дивеч, иззет при бракониерски
лов. На 09.01.2015 г. е сключено споразумение между Министерството на
земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи, с което се определя
формата на сътрудничество, координация на действията, както и съгласувателния
режим при съвместните мероприятия. За периода 2013 г. - 2014 г. са отнети
лицензите на 6 бр. регистрирани в публичния регистър на ИАГ лесовъди.
Инж. Каменов сподели, че от влизането на Закона за горите в сила от април
2011 г. до настоящия момент няма нито един съставен акт от кметовете на
населените места.
В края на 2014 г. и в началото на 2015 г. вследствие на заледяване в пояса с
надморска височина 700-800 м са установени повреди в значителни мащаби в
горските територии. До момента за област Монтана са подадени сигнални листове за
18556 ха засегнати площи. Към 09.02.2015 г. са инвентаризирани и изготвени
протоколи и план-извлечения за 127134 пл. куб.м. дървесина.
В рамките на точка 2 беше нагледно представено състоянието на горските
територии под формата на слайдова презентация от страна на Регионалната
дирекция в Берковица. Директорът на РДГ поясни, че с протокол №6/11.02.2015 г.
на Министерски съвет е взето решение за включване на нови 103 000 ха. държавни
гори в категорията „защитни”. В обхвата на дейност на РДГ Берковица ще бъдат
включени 4 240 ха нови защитни гори, като от тях 2 610 ха. се намират в област
Монтана и попадат в държавните горски територии на ТП ДГС „Чипровци”,
„Берковица” и „Говежда”. Необходимостта от нови групи защитни гори е
предопределена от редица фактори като обществените очаквания, намирането на
компромис между стопанските интереси и екологичните функции на горите, защита
на почвите, водите и биологичното разнообразие. инж. Каменов запозна
присъстващите с пораженията, нанесени върху горските масиви вследствие на
множество негативни климатични явления като ураганни ветрове, обилни дъждове и
обледявания. От представените данни и снимков материал стана ясно, че през месец
декември 2014 г. и януари 2015 г. вследствие на заледяване и последващите
валежи от мокър сняг в пояса с надморска височина 700-800 м на територията на
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област Монтана са повредени (от ледолом, ледовал, снеголом и снеговал)
насаждения в значителни мащаби.
По отношение на управлението и стопанисването на общинските горски
територии до края на 2014 г. съгласно Закона за горите общините, които са
собственици на гори е трябвало да определят формата на управление. Общини
Берковица, Георги Дамяново и Чипровци имат изградено структурно звено в
общинската администрация и назначени лесовъди, регистрирани в публичния
регистър на ИАГ. Общини Лом и Вълчедръм са сключили договор за управление с ТП
ДГС Лом. Останалите шест общини
нямат изградена структура и назначени
лесовъди. От 11 бр. общини на територията на област Монтана само 4 бр. общини Берковица, Вършец, Георги Дамяново и Чипровци имат изготвени горскостопански
планове. През 2014 г. в общински горски територии е извършено ползване само в
община Георги Дамяново, като са добити 1248 пл. куб. м. дървесина.
Като част от представения отчет инж. Каменов разясни основните задължения
и правомощия, както на общинските кметове, така и на органите на МВР по
отношение на охраната на горските територии, превенцията и разкриването на
извършените нарушения.
Данни за начина, по който се стопанисват горските площи в Северозападния
район представи и инж. Цветко Цветков – директор на СДП Враца. Той сподели, че
от края на месец ноември 2014 г. на територията, стопанисвана от предприятието са
формирани 24 мобилни екипа, чиято основна дейност е да подпомагат охраната на
горите. Сериозно са пострадали вследствие от обледяване гори на територията на
горските стопанства Враца, Берковица, Говежда, Чипровци, Миджур и Видин.
Констатирани са поражения в размер на 100 000 куб.м. широколистна дървесина и
около 50 000 куб.м. иглолистна, като голяма част от увредите са установени в
средния планински пояс. Предстои да бъде извършена санитарна сеч, за да бъдат
ограничени негативните последици за горите, като приоритет ще се отдаде на
иглолистните дървета поради факта, че при тях материалът подлежи на бързо
разваляне. След като премине този етап ще се мисли и за бъдещо залесяване. В
отговор на отправени от представители на регионалните медии въпроси инж.
Цветков поясни, че приходите на СДП Враца от редовните добиви на дървесина за
изминалата 2014 г. възлизат на 21 600 000 лв., а заложените приходи за 2015 г. са в
размер на 24 500 000 лв.
Директорът на държавното предприятие във Враца категорично отрече
твърденията за завишени стойности на сечта в последно време, като поясни, че
понастоящем се секат приблизително около 80-85% от заложеното в
лесоустройствените планове. Той покани журналистите да се присъединят към
екипите, които от 26.02.2015 г. ще извършват оглед и санитарна сеч в увредените
горски територии. Казаното от инж. Цветков беше допълено от инж Каменов, който
сподели, че извършването на контролирана санитарна сеч е част от лесовъдната
наука и е абсолютно наложително, за да се съхрани гората особено в условия на
природни катаклизми.
По точка 3 от дневния ред Петър Петров сподели с присъстващите своите
опасения от факта, че през последните няколко години няма съставени актове за
установени нарушения в горските площи общинска собственост. Той призова
кметовете на общини да проявят повече активност в превенцията на нарушения.
Думата поиска г-жа Мариета Иванова от община Лом, за да запознае
членовете на съвета с действащата към момента Наредба за регламентиране на реда
и начина за ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на
общината. Един от основните елементи в тази наредба е практиката при постъпило
искане за отсичане на определен брой дървета в земеделски земи да се издава
разрешително от кмета, като паралелно с това се извършва задължително трасиране
на имота. Трасирането се осъществява в случаите когато той граничи с държавен
горски, частен горски или общински горски фонд. Разрешителното се издава с марка
на общината и със срок на действие 30 дни. Стопанисването включително и
контрола по опазването на общинския горски фонд в община Лом се реализира на
база сключен договор между общината и Държавното горско стопанство.
Инж. Каменов отправи апел към органите на МВР и прокуратурата за активна
подкрепа по отношение на дейността на РДГ, свързана с превенция на незаконната
сеч и извозване на дървен материал. Той поясни, че дирекцията в немалко ситуации
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установява нередности, но не може да функционира като следствен орган и да
задържа превозни средства. Директорът на РДГ посочи за пример доста случаи, в
които са констатирани сериозни документални нарушения в издаваните превозни
билети. По повод на осъществяването на контрола инж. Каменов изрази
притеснението си от ниската събираемост от глоби за установени нарушения в
област Монтана през последната година, която е малко над 7%.
Зам. областният управител г-жа Нина Петкова се поинтересува, в рамките на
точка 4, какви са възможностите да се ограничи придвижването на превозващи
дървен материал тежкотоварни камиони по пътищата с цел да се сведе до минимум
увреждането на пътната настилка.
Инж. Каменов сподели, че такъв контрол доста трудно ще се реализира на
практика, тъй като не би могло да се посочат точни часове за влизане и излизане в
горите, а и стопирането на превозите реално означава да се попречи на цялостната
стопанска дейност в дадената територия.
Г-н Петър Петров поясни, че в конкретния случай става въпрос да се ограничи
придвижването на незаконните машини, а не на превозите като цяло.
Инж. Сашо Каменов уведоми присъстващите, че предстои съвместна проверка
с органите на Държавната автомобилна инспекция относно редовността на тези
превозни средства и на свой ред отправи молба към кметовете за повече активност в
посока охрана на общинските горски площи.
В заключение г-н Петър Петров изрази мнение, че за в бъдеще би могло да се
помисли върху евентуални предложения за законови промени с цел повишаване на
контрола върху незаконните дейности в това число и увеличаване на събираемостта
от глоби.
Други коментари, предложения и въпроси по точките от дневния ред не бяха
отправени, поради което той бе изчерпан и заседанието закрито.

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

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