ОБЩИНА ВЪРШЕЦ - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Вършец във връзка с изпълнение на
Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие на
горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 19 февруари 2019 г. в заседателна зала на 4 етаж в общинската администрация, гр. Вършец,
се проведе обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии, Издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на горските
територии в област Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата освен граждани, присъстваха и представители на РДГ-Берковица, представители на
СЗДП ДП Враца, ТП ДГС Берковица, представители на Община Вършец и кметове на населени
места, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за област Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 10.30 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова обяви целта на общественото обсъждане и обясни, че то е организирано във
връзка с изготвения проект на Областния план за развитие на горските територии /ОПРГТ/ за
област Монтана, даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
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за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация, определени в плана.
Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията, акцентира на основните моменти и информира, че
писмени становища, коментари и препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март
2019 г. и предаде думата на присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в
дискусия.
Доц. Шулева – Лесотехнически университет – Поздравления за труда на колегите. Колегите от
този район не чуват за пръв път за екосистемни ползи и услуги – тук има разработен частичен
областен план за развитие на горските територии. Може да ли видим резултати за общината?
Г-жа Ана Димитрова: Ще заредим платформата, където може да разгледаме всички слоеве
конкретно в общината. Представя се областен план, с цел еднакво представяне във всички общини
не са предвидени специфики за всяка община.
Инж. Новкова: Да видим по-подробно зоните за защита от урбанизация (ЗЗУ).
Петър Петров посочва точно в кои землища попадат ЗЗУ в община Вършец.
Проф. Георги Георгиев: Моделът за този план е разработен от експерименталния план за Вършец
и Берковица.
Г-жа Ана Димитрова: Пояснява, че част от плана са подробни екселски таблици, показващи
всички отдели и подотдели за всички категории, екосистемни ползи и възмездно ползване.
Доц. Стоян Недков: Що се отнася до информация по общини, това е извън обхвата на
техническото задание, второ, нямаме ресурс в момента да правим дори и елементарен анализ на
ниво община. Това е извън обхвата на работата. Това е представяне на областния план за развитие.
Инж. Емил Иванов – РДГ-Берковица: Защо тогава не направихме едно обсъждане в областта, а във
всяка община? След като казваме областен план за развитие на горските територии, то основната
единица трябва да е община и да обясним на хората какво правим и какво предвиждаме.
Проф. Георги Георгиев: Съгласно техническото задание, тези обсъждания трябва да се проведат
във всяка община. Областният план е достъпен за всички и се предполага, че общината като
заинтересована страна би следвало да влезе в детайлите на този план и тук да дискутираме
конкретни проблеми. Ние не може да не проведем тези обществени обсъждания във всяка община.
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Инж. Емил Иванов – Отначало почва като горскостопански план и то на базата на горските
стопанства, нали за областта говорим? Нали са определящото там областта и нейните структури.
След това – терминологията, има сменени закони. Не видях никъде потенциала на горските и на
ловните ресурси в региона.
Проф. Георги Георгиев: Това не отговя в действителност на съдържанието на този план. Ловните
ресурси са представени с актуална информация. Необходимо ли е в един областен план да се влиза
с такива детайли? Това е планиране, което не е елемент на този стратегически документ.
Инж. Емил Иванов: Tези зони, които се застъпват от 13 до 17 – те са в недостъпни терени и там са
най-добрите и най-многото екосистемни ползи, какво ще ги защитаваме от урбанизация? Те са
едни скали, до които и пеша не можеш да стигнеш, ама по вашите схеми и методика се получава,
че там се застъпват 17 екосистемни ползи и трябва да защитим от урбанизация. Аз не съм чул
някой да проявява интерес…
Проф. Георги Георгиев: Точно това, за което говорихте – например, един интерес за изграждане на
спи писти, естествено, че в такива райони се проявяват такива интереси. Ако има намерения,
комуникации и инфраструктура се изгражда.
Инж. Емил Иванов: Те вече са направени тези интереси 50-60 години на миналия век.
Г-жа Ана Димитрова: На първо място определянето на Зони за защита от урбанизация беше
изключително трудно, защото определени индикатори, по които да се идентифицират тези зони за
защита от урбанизация, няма. Съответно, екипът хвърли доста по труд именно по това, да измисли
специална, научно обоснована методика, по която да могат да бъдат определени тези зони, защото
не може просто да заградим едно поле и да кажем, че то е ЗЗУ, защото утре ще излезе един
инвеститор или собственик на имот и ще каже защо сложихте имота ми/мястото, където искам да
инвестирам под защита от урбанизация. Тогава ние трябва да излезем с конкретна обосновка защо
тази зона попада в ЗЗУ. Конкретно в тази област, наистина се получава така, че тези зони са в найвисоките части, но за област Смолян, например, тъй като там има много характерна линейна
структура на населените места покрай реките, там повечето ЗЗУ са именно по края на населените
места. Тъй, че трябва да се има предвид, че ние трябва да ползваме единна методика, която да бъде
приложима във всяка община и област, защото такива планове ще бъдат разработени за всички
области и, разбира се, резултатите ще са различни във всяка област, но трябва да има една
обоснована методика, по която ние определяме тези зони, защото отдавна сме минали периода, в
който чертаем кръгове и линии и планираме територията. Относно обществените обсъждания –
така е по техническо задание, ние като екип, е доста изтощително да направим едно и също в девет
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общини, но е редно да се отиде във всяка община, защото който има интерес, може да няма
възможност от Чипровци да дойде в Берковица или обратното. Областта е доста голяма. Зоните за
защита от урбанизация се показват конкретно във всяка община. Идеята на този план е да зададе
една обща рамка, след което ГСП се занимават с локалните проблеми. Планът не отменя ГСП, те
си функционират.
Проф. Георги Георгиев: От тук нататък ГСП ще трябва да бъдат съобразени с ОПРГТ. Това са
пионерни планове. Нямаше дефиниция за ЗЗУ и това е оригиналното в тези планове, ако не се
види огромната работа която е свършена с функционалното зониране, с изработването на картите
и това е новото и най-стойностното в тези планове.
Г-жа Ана Димитрова: Относно рамката, преди малко казахте, че започва като ГСП – това е така,
защото по техническо задание ние трябва да ползваме ГСП, второ, ние трябва да стъпим на
наличната информация. Да, процесът става объркан, защото хем трябва да поставим рамката за
последващите ГСП, хем трябва да ги ползваме в момента за изходна информация за създаване на
плана, но така е разработена процедурата, така се променя законодателството и сме поставени в
такава ситуация. Това е най-нормалното нещо, ние няма от къде да наберем информация, ако не от
ГСП. Ценното е наистина това, че е определена методика за ЗЗУ.
Инж. Шишков – зам. директор на СЗДП – в „Цели и насоки за управление на областно ниво по
функционални категории гори за област Монтана“, в „Приоритетно направление No 3.
Подобряване на инфраструктурата“ – „Оперативна цел 2. Иницииране на промени в нормативната
база, регламентиращи отчисления от таксите за дървесина на корен за ремонт, поддържане и
изграждане на нова горско-пътна мрежа“ – тази цел трябва да изчезне от плана, тъй като
държавните предприятия планират един фонд „Инвестиции в горите“ и от продажната цена на
всеки куб. м. дървесина ние набираме средства в този фонд. И какво ще се получи? От
дървесината, която се продава „на корен“ трябва още веднъж да се отчислят средства, което е
безсмислено. Тези стойности са определени за всяко едно държавно предприятие с постановление
на Министерски съвет. Този фонд инвестиции се използва основно за проектиране и строителство
на горски пътища, така че няма как от едно и също нещо два пъти да се правят отчисления, освен
това, това трябва да бъде данъчно признат разход, което е свързано и със законодателството.
Г-жа Ана Димитрова: Ще го вземем предвид и ще бъде отразено в окончателния проект.
Инж. Шишков – относно забраните за всяка една община – за залесяване с чуждоземни и
инвазивни видове, има забрана за община Берковица за голи сечи. Това е нещо, което е
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регламентирано в закона за горите и наредбата за сечите, голa сеч се извършва в определени
случаи. Не мисля, че е разумно.
Инж. Новкова: Това сме обърнали внимание на предишното разглеждане.
Проф. Георги Георгиев: Това ще се коригира.
Инж. Шишков – присъединявам се и към изказването на г-н Иванов относно терминологията. Тук
се среща термин „реконструкция“ от 2007 г. не се говори за реконструкция, държавни
лесничейства

също

няма,

има

държавни

горски

стопанства;

стопански

клас

буков

високобонитетен, той също е високостъблен, но наименованието е високобонитетен.
Проф. Георги Георгиев: Разбира се при изработването на един такъв план винаги ще има пропуски
и грешки, ще се постараем това да бъде изчистено. Ние получихме доста предложения за
корекции, които ще отразим.
Инж. Шишков – Таксите за дървесина на корен – при нас такси няма, има цени. Такси има при
ловните билети.
Инж. Новкова – Горските стопанства са определени като стопански субект, който ще плаща
екосистемни ползи, както и регистрираните лесовъди. Нереално е.
Г-жа Ана Димитрова: Както коментирахме, това ще бъде коригирано в този списък на ползватели.
Доц. Шулева: Липсват приложенията. Това е един важен документ, с който много страни трябва
да се съобразяват. Както и лесоустроителните фирми, които после ще стъпят на този план. По
същия начин и поканените днес тук хора, те са частници на земи, те се интересуват дали има
промяна на техния статут или предназначение на тяхната гора. Другото, което е важно за нас е по
какъв начин вие сте определили тези възмездни територии за ползи, има някакви неща, които са
извън това е което е публикувано и знаем как се прави, защото след това и остойностяването и ако
се стигне до методика за оценка на екосистемните услуги, общината трябва да разработи
механизъм административен за плащане. Много са нещата, това е много трудна работа, но е важен
документ и не трябва с лека ръка да се подминават нещата.
Г-жа Ана Димитрова: Приемаме забележката.
Доц. Стоян Недков: Относно потенциалните ползватели, да допълня, ние почти не разполагаме с
такава информация. Това, което направихме като списък, уточнихме, че това е индикативен
списък, който следва да се разгледа от заинтересованите институции на място и заедно с тях да се
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актуализира и състави окончателния списък. Ние това не можем да го направим, защото не
познаваме детайлите. Това трябва да се направи заедно с вас.
Г-жа Ана Димитрова: Да, това е индикативен списък, още повече като не е ясна методиката за
остойностяване.
Доц. Шулева: Защо се единствено и само по тези 9 екосистемни ползи – защо не се ограничихте?
Защо прилагате методиката на MAES?
Доц. Стоян Недков: Това, което казах и в презентацията - начинът, по който са прогнозирани в
закона 9-те ползи, на места са твърде общи и на места покриват няколко по характер различни
ползи. Само за пример – зоните за защита от лавини и зони за защита от наводнения – това са
различни по характер функции. За нас, за да си изясним нещата, ние ги разглеждаме по отделно,
след което те са събрани и оформени в 9 слоя по 9-те ползи, така както са дефинирани в закона.
Това е пълно и го има. Тази детайлизация, която сме направили може да се изчисти. Целта ни
беше да го направим по-качествено.
Доц. Шулева: Смятам, че трябва да е много ясно и просто за всички.
Проф. Георги Георгиев: Това е пионерна работа и изработването на такива областни планове оттук
нататък може да става с техническото задание, което ще предхожда тези планове.
Доц. Стоян Недков: Информацията я има и в обобщен вид, а който му е нужна по-окрупненасъщо я има.
След изслушване на всички коментари и мнения, г-жа Ана Димитрова слага край на срещата.
Конкретни предложения за коригиране в ОПРГТ на област Монтана постъпиха от инж. Шишков,
доц. Шулева и инж. Новкова.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Берковица във връзка с изпълнение
на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие
на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 19 февруари 2019 г. в заседателна зала на общинската администрация, гр. Берковица, се
проведе обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии, Издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на горските
територии в област Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата присъстваха представители на РДГ-Берковица, ТП ДГС Берковица, Община Берковица
и кметове на населени места, НЕК ЕАД, ЛПГ Берковица, УОГС „Петрохан“, Джи-ди-транс ЕООД,
СЛРД „Сокол“, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за област Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 14.30 ч. от г-жа Ася Иванова – заместник кмет
по икономическо развитие, земеделие и гори, екология и обществени поръчки в община
Берковица. Тя обяви целта на срещата и предаде думата на г-жа Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
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за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията, акцентира на основните моменти и информира, че
писмени становища, коментари и препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март
2019 г. и предаде думата на присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в
дискусия.
Г-жа Ася Иванова представи зам. директор на РДГ-Берковица - инж. Атанас Златков и инж.
Сергей Колов – зам. директор на ТП ДГС – Берковица.
Г-жа Ася Иванова: Първият ми въпрос е свързан с това кой ще администрира приходите от
услугите – Вие отговорихте това нещо - общините. Но ние имаме лошата практика с белите петна.
По същия начин разпределяме приходите от ползването на земеделските земи, които доста дълго
не са обработвани от стопаните си. По този начин държавата още веднъж налага на общинните
задължения и разпределения, без общината да има каквато и да е полза, даже напротив – това е
свързано както с човешки, така и с материален ресурс. Въпросът ми e свързан с това – има
структури, които управляват държавните горските територии, като специализирани структури, те
притежават огромна информация, която може да регулира това нещо. Знам, че е въпрос на
законодателни промени, но за мен най-нормалният начин да се администрират приходите, това е
от държавните институции, които се грижат за тези екосистеми, които предоставят някакви
услуги, било то за гори, които имат защитни функции, било то горски територии, свързани с
водата и би било нормално, да се запише в този план, че това е един нормален процес, още веднъж
да не се свалят правомощия на общините, а държавата да поеме чрез собствените си структури,
които са компетентни в тази област, да поеме тези ангажименти. Тъй като знаем всички, че
стратегическите документи, колкото помагат, толкова могат да се окажат препятствие пред
местните общности, било то за развитие на стопанската дейност, било то за инвестиции, каква ще
е процедурата за промяна на тези областни планове за развитие и за отстраняване на явни
фактически грешки, защото като всеки стратегически документ е свързан с определени
рестриктивни положения като ЗЗУ. Ние като малка община, една от най-големите рестрикции е да
планираме в кой зони ще се развива нещо и в кой зони ще послужат за притегляне на инвестиции
и то чужди. Това много ни вълнува, тъй като не се знае един инвеститор на къде ще обърне поглед.
По какъв начин ще е уреден начинът за бърза промяна? Принципът на избор на ЗЗУ отново е
решен на ниво възложител и изпълнител, не съм съгласна с това нещо. При вас е ресурсът, който
най-добре би определил тези зони, но местните общности до голяма степен имат думата, може би
чрез това обсъждане. Предстои ли му Екологична оценка? Колко зони са на територията на
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община Берковица и имате ли списък по имоти за тях? Знам, че сте запознати с ОУП на община
Берковица, ние бяхме една от първите общини с приет ОУП, предоставям Ви копие на ОУП, моля
да съобразите всички предвидени зони в него с този план.
Г-жа Ана Димитрова: Относно ОУП, както и вие казахте, в процеса на работа ние сме сърбали
всички ОУП и сме ги съобразили, като при окончателния план отново ще бъдат разгледани, ако
има някакви противоречия със зоните заложени в ОУП, те ще бъдат отразени и няма да влезнат в
ЗЗУ. Доколкото се отнася до зоните на връх Ком – там специално сме изискали данни за скисъоръженията и предвижданията там, като това също е отразено като отделен слои.
Г-жа Ася Иванова: Имаме влезнали парцелирани ПУП-ове към ОУП, но са за ски писта 1 и ски
въжена линия 1, за останалите писти още нямаме, но се надяваме, че сте се съобразили с
линейните обекти.
Доц. Стоян Недков: Това, което виждате сега на екрана в момента, е достъпно в интернет, с
координати, така че вие можете сами да направите проверка къде попадат тези зони и съответно да
ни изпратите такива потенциални проблемни места.
Г-жа Ана Димитрова дава пояснения за ползване на онлайн ГИС платформата.
Г-жа Ана Димитрова: Относно плащането и кой трябва да събира тези средства. Законодателят е
разписал в норматива тези ситуации, това което ние можем да направим е чрез отразяването на
мнението в протокола от това обсъждане, това да стигне до възложителя и ИАГ и това да бъде
предмет на дискусия. Що се касае до ЕО – тук ще помоля и РДГ да се включат, но аз от страната
на изпълнител мога да кажа, че тя беше изключена от обществената поръчка по разработване на
плана.
Инж. Новкова: Преди утвърждаване на окончателния вариант на областния план, той подлежи на
оценка по ЗБР, така че ще мине на екологична оценка, без нея няма да бъде утвърден.
Г-жа Ана Димитрова: Относно самите зони за защита от урбанизация, може да получите
информация за самите имоти, които влизат в тях в ГИС платформата, но в окончателния проект
след като бъде повторно прецизиран с ОУП, ние ще предоставим на Възложителя подробен
списък по имоти. Относно актуализацията за явни фактически грешки – ако сега на тези
обсъждания ги установим, това е най-добрият вариант. Част от нашите задачи при разработване на
единната горскостопанска основа, бе да идентифицираме всички разминавания между данните,
които имаме за актуалната инвентаризация на горските територии и кадастъра, т.е. ние сме
идентифицирали тези разминавания, също така сме идентифицирали и горските територии, които
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по ЗГ, чл. 2 се характеризират като горски територии, но не са част от тях, оттам нататък си
следват законови процедури.
Г-жа Ася Иванова: По чл. 49 или всички?
Инж. Новкова: Всички, по чл. 83 от ЗГ, имащи характеристика на гора. Тук ключовият момент е
1991 год. – залесените преди 91 год. са т.нар. параграф 49 от ЗГ, а след 1991 год. попадат в
хипотезата на чл. 83 от ЗГ.
Дискусия за такива имоти, с характеристика за гора.
Г-жа Верка Андреева - представител на П „Язовири и каскади“ – Има ли изготвена вече такава
методика за определяне на обезщетенията за възмездните еко ползи и стопанските дейности, които
са включени? Питейната вода стопанска дейност ли е и това значи ли, че отново ще бъде обложена
с допълнителна такса?
Доц. Стоян Недков: Методика за остойностяване все още няма. С този план просто залагаме
основата като идентификация на това, за което за бъдеще предстои да се разработи методика за
остойностяване.
Г-жа Ана Димитров: Ще бъдат предоставени списъците.
Инж. Новкова: Методиката е обект на наредба, която се води на съвсем друго ниво.
Дискусия за методика за остойностяване на възмездните услуги.
Г-н Ангел Ангелов – кмет на с. Замфирово – Собствениците на гори ще одобрят ли тези зони?
Дискусия, че това обсъждане е именно за това и сега е момента да се дадат предложения за
промени и се подчертава, че планът е в полза на собствениците.
Инж. Сергей Колов: „Забранява се внасянето на инвазивни и неапробирани чужди видове при
залесяване.“ и „Планиране и създаване на култури от медоносни видове (акация, гледичия и др.)
около селата в района на общината (10-15dka или след събеседване).“ – има противоречие, да се
махне. Ние сме сертифицирано стопанство и акацията е забранена за залесяване като чужд вид. И
„Отгледни сечи с ниска интензивност, неравномерно постепенни сечи“ – няма санитарна сеч с
ниска интензивност – да се махне „ниска интензивност“, да остане само санитарна сеч. И на стр.
52 в населените места в община Вършец е пропуснато с. Черкаски. Терминологията да се
прецизира. На стр. 18 са изредени реки: Еловица, Костенска, Песочница, Женска, Голяма – те са
в Берковица, не Вършец.
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Проф. Георги Георгиев: Да, противоречие е. Ще го прецизираме.
Доц. Шулева: Ако се стигне до плащане на обществени ползи, то първата полза ще бъде
обезпечаване на количество и качество на водата. Съгласно Закона за водите има една Наредба за
установяване на санитарно-охранни зони, в която е разписано как се формират тези зони и
съответно какви са ограниченията за дърводобива. Идеята на екосистемните услуги е да даваме
приоритет на тази функция на гората сравнено с дърводобивната функция, ако ограничим
дърводобива, то собственика трябва да има приходи от другите функции. От една страна
собственика е заинтересован да си покрие тези ограничения от дърводобива от екосистемните
ползи, но въпросът е този, който плаща, готов ли е да плаща за този вид услуга? Четейки в
индикаторите, които приемате за определяне на тези категории гори, вие категоризирате за този
вид полза почти всички гори, но в крайна сметка ние трябва да имаме разписани правила и да
стъпим на нормативни бази. Така че аз смятам по отношение на тази полза да вземете предвид
наредбата за санитарно-охранна зона.
Г-н Петър Пенев: Една от функционалните категории по техническо задание е гори, които са
разположени в санитарно-охранителни зони и, за да бъдат те определени са получени данни от
Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен.
Доц. Стоян Недков: От гледна точка на определянето на териториите за възмездно ползване на
екосистемните ползи ние сме стъпили изцяло на нормативната уредба от Приложение 13 на
Наредба 18, така че те са определени на тази база. Останалите сме ги включили защото всяка гора
има такава функция и ние искахме това да бъде записано, защото иначе се губи важна функция на
горите. В този вариант за плана за тях не се предвижда да се правят схеми за възмездно ползване
защото няма такава нормативна уредба. Целта ни е била да включим всички потенциални ползи, за
да може собствениците да могат да си направят една дългосрочна стратегия за използването им.
На този етап не можем да очакваме от всички идентифицирани ползи да има плащане, но не
трябва да го изключваме в бъдеще. Това е идеята на тази концепция – всички тези функции да се
имат предвид при тяхното стопанисване.
След изслушване на всички коментари и мнения, г-жа Ана Димитрова слага край на срещата и
напомня, че до 1 март могат да се входират писмени становища в РДГ-Берковица.
Конкретни предложения за коригиране в ОПРГТ на област Монтана постъпиха от г-жа Иванова,
Инж. Колов и доц. Шулева.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Георги Дамяново във връзка с
изпълнение на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план
за развитие на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална
дирекция по горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 20 февруари 2019 г. в сградата на общинската администрация, Заседателна зала 201, с.
Георги Дамяново, се проведе обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от
7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, Издадена от министъра на
земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на
горските територии в област Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата присъстваха представители на РДГ-Берковица, ТП ДГС Говежда, Община Георги
Дамяново и кметове на населени места, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за
област Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 9 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията, акцентира на основните моменти и информира, че
писмени становища, коментари и препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март
2019 г. и предаде думата на присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в
дискусия.
Г-жа Ана Димитрова дава повече информация за връзката между ОПРГТ и ОУП – уточнява, че
при събиране на всички изходни данни в края на 2016 г. са събрани всички ОУП на общините в
областта, но много от тях са все още в проектна фаза. Затова, преди завършване на окончателния
проект, ОУП на всички общини ще бъдат отново събрани и прегледани, за да няма противоречия с
ОПРГТ за област Монтана. При последващо актуализиране на ОУП, ЗЗУ от ОПРГТ би следвало да
се отразят и там.
Г-жа Господинова – гл. арх. на община Георги Дамяново - Следващата седмица ще се разглежда
предварителния проект на ОУП на община Георги Дамяново и след приемането му ще се възложи
окончателния проект. Тези ЗЗУ може да се разминават с предвижданията на ОПРГТ. Има в
горските територии, зони които са урбанизирани от населението. Те в ОУП са представени като
вилни зони.
При разглеждане на конкретните ЗЗУ в община Георги Дамяново, са установени вилни зони,
попадащи в определените ЗЗУ. Екипът, разработващ ОПРГТ потвърждава, че те ще бъдат
извадени от ЗЗУ.
Г-жа Господинова – Пожарните кули дали са заложени в плана?
Инж. Новкова: Те не са предмет на плана.
Инж. Петров – представител на ДЛС „Говежда“ - „Създаване на акациева култура на територията
на община Георги Дамяново” и „около 90% от общината попада в Натура2000“ – в общината има
няколко острова на акация в общината, по-добре да се замени или да отпадне. Също така – ДГС
„Говежда“ има нов ГСП, приет началото на 2019 г.
Проф. Георги Георгиев – Ще разгледаме и прецизираме текста.
След изслушване на всички коментари и мнения, г-жа Ана Димитрова слага край на срещата и
напомня, че до 1 март могат да се входират писмени становища в РДГ-Берковица.
Конкретни предложения за коригиране в ОПРГТ на област Монтана постъпиха от г-жа
Господинова и инж. Петров.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Чипровци във връзка с изпълнение
на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие
на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 20 февруари 2019 г. в заседателната зала на общинската администрация, гр. Чипровци, се
проведе обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии, Издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на горските
територии в област Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата присъстваха представители на ИАГ, РДГ-Берковица, ТП ДГС Чипровци, Община
Чипровци, „Енерго-Про България“ ЕАД, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за
област Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 11.30 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията, акцентира на основните моменти и информира, че
писмени становища, коментари и препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март
2019 г. и предаде думата на присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в
дискусия.
Инж. Костурков зададе въпрос за техническия достъп до платформата – как точно се включват
слоевете и как се извлича информация от тях?
Г-жа Димитрова и г-н Петър Петров правят демонстрация на ГИС платформата. Пояснява се, че
цялата подробна информация за информационните слоеве е налична в обяснителната записка към
ОПРТГ за област Монтана и може да бъде свалена от сайта oprgtmontana.net. Установява се, че има
технически проблем със слоя кадастър, които ще бъде отстранен.
Инж. Петракиева също има въпрос за екосистемните ползи и по-точно за възмездните екосистемни
ползи – как се виждат те от собствениците на гори?
Г-н Петър Петров отново обяснява как става това и кой слой каква информация дава.
Инж. Костурков: Методиката за остойностяване дали ще е за цялата страна или конкретно за всеки
областен план?
Доц. Стоян Недков: Методиката ще бъде национална, но все още не се знае кога ще бъде приета.
Дискусия за разработването на методиката.
Инж. Костурков: Тъй като има т.нар. „такса ресурс“, т.е. тук ще има такса върху таксата? Така ли
се получава с това възмездно ползване на екосистемните услуги?
Доц. Стоян Недков: По принцип, при разработването на една такава методика, такива такси би
следвало да се вземат предвид и натрупване на такси върху такси не би трябвало да има. Но това
вече е въпрос на системата за осчетоводяване.
Инж. Венелинова – зам. директор на ДГС Чипровци – Преди година и половина присъствахме на
същото обсъждане и тогава бяха представени карти и тогава за пръв път видяхме такива зони за
зашита от урбанизация, и на това обсъждане имаше много забележки, че са прекалено много тези
зони за община Чипровци – взети ли са предвид тези забележки?
Г-жа Ана Димитрова – Сега за пръв път се разработва такъв план и не може да е имало такива
ползи. Ако се касае за ОУП – той е взет предвид и при разработването на окончателния проект на
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ОПРГТ, отново ще бъде разгледан най-актуалният вариант на ОУП. Инж. Новкова допълва, че
може би е било обсъждане на ОУП.
Инж. Венелинова – Дали преди приемането на този план ще бъдат ясни компенсациите за тези
ограничения?
Г-жа Ана Димитрова: Предвид, че все още не е готова методиката за остойностяване няма как да
са ясни тези неща.
Доц. Стоян Недков: Планът не вменява нови ангажименти на собствениците, а представя функции,
които реално съществуват и ги вкарва в нормативната уредба.
Инж. Венелинова – В някои от държавите в ЕС дали има такива схеми?
Г-жа Ана Димитрова: Няма конкретна работеща схема, свързана с концепцията за екосистемните
ползи.
Конкретни предложения за коригиране в ОПРГТ на област Монтана не постъпиха.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА МОНТАНА - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Монтана във връзка с изпълнение на
Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие на
горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 20 февруари 2019 г. в зала в Общински младежки дом, бул. Трети март 98, гр. Монтана, се
проведе обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии, Издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на горските
територии в област Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата освен граждани, присъстваха и представители на ИАГ, РДГ-Берковица, ТП ДГС
Монтана, Община Монтана и кметове на населени места, както и представители на екипа,
разработващ ОПРГТ за област Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 15 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията, акцентира на основните моменти и информира, че
писмени становища, коментари и препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март
2019 г. и предаде думата на присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в
дискусия.
Бе зададен въпрос от местни медии какво значи 13 горещи точки от общо 17?
Доц. Стоян Недков, поясни че максималното припокриването на екосистемните ползи в един
подотдел е 17, а прагът от 13 е този, над който се включват териториите в ЗЗУ. Тази прагова
стойност е определена специално за ОПРГТ за област Монтана.
Друг представител на медиите пожела да се разгледат по-подробно нещата конкретно за община
Монтана.
Г-жа Ана Димитрова казва, че ще се визуализират всички информационни слоеве в ГИС
платформата и уточнява, че се представя план за територията на цялата област, а не за всяка
община.
Г-н Петър Пенев прави демонстрация.
Още един въпрос от представител на медиите бе зададен относно кога ще бъде одобрен и въведен
този план.
Г-жа Ана Димитрова пояснява процедурата по финализиране на ОПРГТ за област Монтана. В
шест месечен срок след обществените обсъждания ще бъдат разгледани всички постъпили
коментари и нанесени корекции, за да се изработи окончателния проект на плана. Инж. Новкова
допълва, че до септември 2019 г. планът трябва да е одобрен и ще е с действие 10 години.
Инж. Петков - ДГС Монтана – изказва негативно мнение по представения план и такъв вид
планове. Подчертава, че според него, важното днес е не екосистемните ползи, а това че трябва да
опазваме горите. От тази гледна точка, Възложителят дали е дал точно задание върху, което се
изгражда този план. Не вижда представители на областта.
Проф. Георги Георгиев: ОПРГТ е разработен въз основа на техническо задание, а екосистемните
услуги са един от акцентите в техническото задание. Целта е да бъдат идентифицирани тези
екосистемни ползи и да се прецени кои от тях могат да бъдат възмездни.
Доц. Стоян Недков добавя, че този план залага нещо, но за да се реализира то, трябва да се
изпълнят още няколко важни стъпки, като разработването на ясна методика за остойностяване.
След, което общините трябва да събират тези средства и да ги разпределят към собствениците на
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горите. Крайната цел е собствениците да получават средства, за това че се грижат за гората.
Всички ползи, например като пречистване на въздуха, са заложено.
Дискусия за същността и смисъла на ОПРГТ, както и за концепцията за екосистемни ползи.
Инж. Александров – представител на СЗДП – В забраните има забрана в стопанските гори на
инвазивни видове – какво значи?
Проф. Георги Георгиев коментира по темата с инвазивните видове.
Инж. Александров коментира, че в списъка на дървесните видове не е включена хибридна топола.
Проф. Георги Георгиев отговаря, че тя ще бъде включена в списъка.
След изслушване на всички коментари г-жа Ана Димитрова закри срещата и напомни, че писмени
становища, коментари и препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г.
Конкретни предложения за коригиране в ОПРГТ на област Монтана постъпиха от инж.
Александров.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Бойчиновци във връзка с
изпълнение на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план
за развитие на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална
дирекция по горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 21 февруари 2019 г., в заседателна зала на етаж 2 в общинската администрация, гр.
Бойчиновци, се проведе обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от
7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, Издадена от министъра на
земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на
горските територии в област Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата присъстваха и представители на РДГ-Берковица, ТП ДГС Монтана, Община
Бойчиновци и кметове на населени места, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за
област Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 9 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията и информира, че писмени становища, коментари и
препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г. и предаде думата на
присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в дискусия.
Г-н Петър Пенев показва ЗЗУ в общината и уточнява, че тя попада южно от с. Ерден, както и
малка зона между с. Бели брег и с. Кобиляк.
Дискусия за подхода за определяне на ЗЗУ. Доц. Недков уточнява, че ако има други горски
територии, които според местното население следва да бъдат защитени, това може да бъде
предложено.
Бе зададен въпрос кога са събирани данните за ОПРГТ.
Г-жа Ана Димитрова отговори, че данните са събирани в края на 2016г., когато започна
изработването на плана.
Изказва се мнение, че пожарите са големият проблем за горите. Изказват се различни мнения по
въпроса. Споменава се проблемът с незаконните сечи.
Изказва се мнение, че на места данните не са коректни. Г-жа Ана Димитрова репликира, че
изпълнителят е най-потърпевш от това и че се ползват само официални данни и в проекта не са
включени теренни проверки.
Г-н Станислав Вълов задава въпрос кога ще стане ясно възмездното ползване и дали ще има
забрани за частни собственици за дърводобив.
Доц. Стоян Недков: Във връзка с възмездното ползване – това зависи от методиката за
остойностяване, като тя още е в план и, когато тя се разработи ще има яснота. ОПРГТ е само
основата.
Г-н Станислав Вълов задава въпрос какво се случва със зоните от Натура 2000.
Доц. Ивайло Марков обяснява общи положения за Натура 2000. Г-жа Ана Димитрова допълва
къде в ОПРГТ са показани зоните по Натура 2000 и, че планът не въвежда промени по тяхното
ползване. Доц. Стоян Недков уточнява, че в зоните от Натура 2000 също може да има схеми за
възмездно плащане.
Г-жа Ана Димитрова отново показва сайта, на който може да бъде разгледан ОПРГТ за област
Монтана и напомни, че писмени становища могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март
2019 г.
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Конкретни предложения за коригиране в ОПРГТ на област Монтана не постъпиха.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА ЯКИМОВО - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Якимово, във връзка с изпълнение
на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие
на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 21 февруари 2019 г., в заседателна зала в общинската администрация, с. Якимово, се проведе
обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и
планиране в горските територии, Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.
82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на горските територии в област
Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата присъстваха и представители на РДГ-Берковица, ТП ДГС Лом, Община Якимово,
както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за област Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 13 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията и информира, че писмени становища, коментари и
препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г. и предаде думата на
присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в дискусия.
Г-н Петър Пенев показва конкретно къде попадат ЗЗУ на територията на община Якимово.
Инж. Първанов – представител на община Якимово – изказва мнение, че първо трябва да се
запазят хората преди да създаваме зони за защита от урбанизация.
Г-жа Бранкова - представител на община Якимово – изказва обратното мнение и подчертава, че
гората трябва да се опазва. Изказва мнение, че трябва да има мерки за залесяване.
Дискусия между инж. Първанов и г-жа Бранкова за какво трябва да се опазва в общината.
Г-жа Бранкова повдига темата за проблемите с незаконната сеч, който е много сериозен. Задава
въпрос дали собствениците на горските територии, които секат гората, ще получат ли
обезщетение?
Доц. Стоян Недков: Това не е предмет на ОПРГТ, не е в нашите компетенции като изпълняващ
екип.
Обща дискусия за проблемите свързани с горските територии.
Проф. Георгиев изтъква, че ОПРГТ е насочен към идентификация на екосистемните ползи. Доц.
Стоян Недков допълва, че не може да се очаква с един план да се разрешат всички проблеми.
ОПРГТ дава за всяко петно горски територии какви функции и ползи предоставя, и това може да е
аргумент за привличане на средства за различни мероприятия.
Г-жа Бранкова изказва мнение, че РДГ трябва да съдейства за комуникация със собствениците на
гори, за да могат с общи усилия да привлекат финансиране. Също трябва да се опазват акациите и
тополите в общината, за да се опазят и пчелите.
Инж. Лозанов подчертава, че до сега екосистемни ползи не е имало. И с идентифицирането им в
този план, даден собственик, при натрупване на тези ползи, може да установи, че ако не сече
гората ще получи облаги и то ежегодно и вече да е заинтересован да не сече гората.
Г-жа Ана Димитрова обобщава срещата и слага край, напомняйки че писмени становища,
коментари и препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г.
Конкретни предложения за коригиране в ОПРГТ на област Монтана не постъпиха.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Вълчедръм, във връзка с изпълнение
на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие
на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 21 февруари 2019 г., в заседателна зала №1 в общинската администрация, гр. Вълчедръм, се
проведе обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии, Издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на горските
територии в област Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата освен граждани, присъстваха и представители на РДГ-Берковица, ТП ДГС Лом,
Община Вълчедръм и кметове на населени места, както и представители на екипа, разработващ
ОПРГТ за област Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 15.30 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията и информира, че писмени становища, коментари и
препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г. и предаде думата на
присъстващите за въпроси, мнения и коментари.
Не постъпиха въпроси, предложения и коментари по представения проект на ОПРГТ на област
Монтана.
Г-жа Ана Димитрова сложи край на срещата.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА ЛОМ - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Лом, във връзка с изпълнение на
Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие на
горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 22 февруари 2019 г., в заседателна зала на 3 етаж в общинската администрация, гр. Лом, се
проведе обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии, Издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на горските
територии в област Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата освен граждани, присъстваха и представители на РДГ-Берковица, Община Лом и
кметове на населени места, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за област
Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 9 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията и информира, че писмени становища, коментари и
препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г. и предаде думата на
присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в дискусия.
Г-жа Гинка Иванова – зам. кмет на община Лом – До колко бихме могли да се възползваме от
ОПРГТ за кандидатстване по програми и проекти за залесяване ? Имаме разработен ГСП и на
негова основа започнаха сечи с тополи.
Проф. Георгиев: По компетентна помощ бихте получили от колегите от РДГ. ОПРГТ за област
Монтана не третира специално тези дейности, но те се вписват като мероприятия за съхранение на
гората. Планът залага основите.
Инж. Новкова уточнява, че такива залесявания има заложени в ГСП и трябва да се огледат
мерките и с тях да се кандидатства. РДГ не се занимава с изготвяне и утвърждаване на такива
планове, РДГ е контролен орган. Технологичните планове за залесяване само се съгласуват с РДГ
и се изработват от лицензирани лесовъди.
Доц. Марков – ОПРГТ не отменя ГСП. ГСП остава в сила, а ОПРГТ ще бъде основа за
разработване на последващите ГСП.
Уточнява се, че ОУП се разработва паралелно и че преди финализиране на окончателния проект на
ОПРГТ, ОУП за всички общини ще бъдат разгледани, за да се избегнат несъответствия.
Доц. Недков – Площите на ЗЗУ в общината са много малки. Така, че по-скоро, ако Вие мислите, че
можем да включим още нещо, което заслужава за се запази, това трябва да се отбележи.
Г-жа Рени Каменова споделя проблеми в кметство Орсоя свързани с горските пожари.
Проф. Георгиев отговаря, че това не е предмет на ОПРГТ.
Г-жа Димитрова и г-н Пенев правят кратка презентация на ГИС платформата на ОПРГТ за област
Монтана.
След изслушване на всички коментари г-жа Ана Димитрова сложи край на срещата.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА БРУСАРЦИ - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Брусарци, във връзка с изпълнение
на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие
на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 22 февруари 2019 г., в залата на Читалище „Просвета - 1891“, гр. Брусарци, се проведе
обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и
планиране в горските територии, Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.
82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на горските територии в област
Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата освен граждани, присъстваха и представители на РДГ-Берковица, Община Брусарци и
кметове на населени места, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за област
Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 11.30 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията и информира, че писмени становища, коментари и
препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г. и предаде думата на
присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в дискусия.
Гражданин изказа мнение, че трябва да има залесяване на територията на общината.
Проф. Георгиев уточнява, че в плана ще има заложена дейност за повишаване на лесистостта в
общината.
Гражданин изказа мнение за проблемът с незаконната сеч и, че където са изсечени няма как да има
ползи.
Проф. Георгиев уточнява, че планът гледа напред и че това, което е станало не може да се промени
с този план. Целта е опазването на горите.
Инж. Новкова уточнява, че има и планирани сечи. От страна на РДГ се взимат мерки за
намаляване на незаконните сечи.
Проведе се дискусия за локални проблеми свързани с горите, които не са предмет на ОПРГТ.
След изслушване на всички коментари г-жа Ана Димитрова сложи край на срещата и напомни, че
писмени становища могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ - ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Медковец, във връзка с изпълнение
на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие
на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по
горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

Днес, 22 февруари 2019 г., в заседателната залата на общинската администрация, с. Медковец, се
проведе обществено обсъждане по реда на чл.58 (3) от НАРЕДБА № 18 от 7.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии, Издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г., на проект на Областен план за развитие на горските
територии в област Монтана.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата освен граждани, присъстваха и представители на РДГ-Берковица, Община Медковец и
кметове на населени места, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за област
Монтана.
Началото на общественото обсъждане бе дадено в 14 ч. от Ана Димитрова – координатор на
проекта от страната на изпълнителя – „Географика“ ООД.
Г-жа Ана Димитрова даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Георги
Георгиев за представяне на проекта.
Проф. Георги Георгиев представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и
етапи, както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Проф. Георги Георгиев информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Стоян Недков,
който запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по
който тя е реализирана в ОПРГТ на област Монтана. Представи и примери от разработения план
за екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация (ЗЗУ), определени в плана.
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията и информира, че писмени становища, коментари и
препоръки могат да се входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г. и предаде думата на
присъстващите за въпроси, мнения и коментари.
Не постъпиха въпроси и коментари по представения проект на ОПРГТ за област Монтана.
Г-жа Ана Димитрова сложи край на срещата и напомни, че писмени становища могат да се
входират в РДГ – Берковица до 1 март 2019 г.
Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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