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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