
1 
 

ЗАПИТВАНЕ  
Към специализираната общинска администрация 
 
Част от публични консултации по договор № 995/04.09.2017г. с предмет 
„Изработване на областен план за развитие на горските територии за Област 
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“, с възложител 
Регионална дирекция по горите – Берковица и изпълнител „Географика“ ООД, се 
провежда настоящата консултация с всички общини на територията на област Монтана 
като ключови заинтересовани страни.  

Областните планове за развитие на горските територии /ОПРГТ/ са нов тип 
стратегически документи, чрез които ще се извърши планирането на горско-стопанските 
мероприятия на областно ниво. Това са плановите документи, които определят насоките 
на управление на горското и ловното стопанство по категории гори на общинско и 
областно ниво, синхронизирано със заложените изисквания в областните стратегии за 
развитие на съответен регион или област. Целта на плановете е да се изготви единна 
горскостопанска карта за горските територии в областта. 

Като част от процеса по разработване на ОПРГТ се извършва актуализация на 
функционалното зониране на всички горски територии, независимо от тяхната 
собственост. Функционалното зониране представлява категоризиране на всички горски 
територии, спрямо функциите, които изпълняват, като определена територия може да 
притежава една или повече функции. Зонирането се определя на базата на съществуваща 
информация от настоящата инвентаризация на горските територии, както и на 
информация, събрана в процеса на изготвяне на ОПРГТ, чрез решения на общините и 
проучване на общественото мнение. В тази връзка, Вашето участие, чрез настоящото 
проучване, е важно и ще бъде взето предвид при изработване на ОПРГТ. 

Моля да ни предоставите информация, чрез която да направите Вашите конкретни 
предложения по посочените по-долу въпроси, свързани с горските територии в обхвата на 
Вашата община. Възможно е общината да няма предложения по една или повече от 
посочените категории. При направени предложения, моля, предоставете ясна и 
изчерпателна писмена информация с даване на конкретни пояснения като точно 
местоположение, конкретен обект, землище и т.н.: 

1. Съществуващи или нови единични източници на питейна вода в териториалния 
обхват на Вашата община, за които към момента не са определяни санитарно-
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охранителни зони. Предложението за такива водоизточници може да е по 
преценка на Общината и/или при налични постъпили искания от страна на 
граждани и юридическите лица. 
Информацията ще бъде използвана за обособяване на горски територии от 
функционална категория „Защитна гора – горски територии за защита на 
водите“. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Предложения от страна на Вашата община и/или при налични постъпили искания 
от страна на собственици и ползватели на сгради, обекти и съоръжения от 
техническата инфраструктура в териториалния обхват на Общината за 
обособяването на защитни горски територии около сгради, обекти и съоръжения 
от техническата инфраструктура. 
Моля, посочете вида, местоположението и пространствените характеристики на 
обекта/сградата, както и наличие на свързаност на обекта с други обекти в 
инфраструктурата! 
Информацията ще бъде използвана за въвеждането на защитни горски 
територии около сградите и обектите от техническата инфраструктура по 
смисъла на Закона за устройство на територията (гори от функционална 
категория „Защитна гора – горски територии за защита на сградите и 
обектите на техническата инфраструктура“) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Предложения от страна на Вашата община и/или при налични постъпили искания 
от страна на собственици и ползватели за изграждането на защитни горски пояси 
около Вилни зони, единични урбанизирани обекти, или други обекти от наличната 
в Общината инфраструктура, които опазват и благоприятстват човешкото обитание 
в селищна среда. 
Моля, посочете вида, местоположението и пространствените характеристики на 
вилната зона и/или обекта/сградата!  
Информацията ще бъде използвана за въвеждането на защитни горски пояси 
около обектите, благоприятстващи човешкото обитание в селищна среда по 
смисъла на Закона за горите (гори от функционална категория „Защитна гора 
– защитен горски пояс“) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Съществуващи и/или нови в териториалния обхват на Вашата община 
туристически хижи (категоризирани по Закона за туризма или определени с 
решение на Общинския съвет), обекти с религиозно значение или други обекти от 
наличната в Общината инфраструктура, обслужващи отдиха и туризма. 
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Информацията ще бъде използвана за обособяването на рекреационни гори 
около обектите, свързани с отдиха и туризма, по смисъла на Закона за 
устройство на територията (гори от функционална категория „Специална 
гора – гори с рекреационно значение“) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Предложения от страна на Вашата община за обособяване на приоритетни 
ландшафти за опазване в териториалния обхват на Общината.  
Моля, да посочите конкретни местности (със съответното местоположение и други 
пространствени характеристики) със социално значение за местната общност, 
които според Вас характеризират природната и културна идентичност на Вашата 
община и тяхното управление следва приоритетно да е насочено към опазването 
им. 
Информацията ще бъде използвана за обособяването на гори за поддържане на 
ландшафта, по смисъла на Закона за горите (гори от функционална категория 
„Специална гора – гори за поддържане на ландшафта“) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Предложения от страна на Вашата община за включването на горски територии от 
териториалния обхват на Общината в областната селекция от гори с основна 
функция „Специални гори с висока консервационна стойност“. Това са гори с 
решаващо значение за съхраняването на културното наследство и национални 
традиции, религиозна и етническа идентичност (съгласно ВКС 6 от Национално 
ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност). 
Моля, да посочите конкретни природни местности/участъци със съответното 
местоположение и други пространствени характеристики. 
Информацията ще бъде използвана за обособяването на гори с висока 
консервационна стойност, по смисъла на Закона за горите (гори от 
функционална категория „Специална гора – гори с висока консервационна 
стойност“). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Моля, за Ваше становище (съответстващо на взимани решения на Общински съвет) 
и/или Ваше актуално мнение относно необходимостта от обособяването на Зони 
за защита от урбанизация в териториалния обхват на Общината (съгласно т. 25 от 
Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за защита от урбанизация" е част от 
горските територии, в която е забранено извършването на строителство, с 
изключение на елементи от техническата инфраструктура и хидротехнически 
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с управлението на горските 
територии). 
Моля, да посочите конкретни природни местности/участъци със съответната 
локализация и други пространствени характеристики. 
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Информацията ще бъде използвана за обособяването на Зони за защита от 
урбанизация, по смисъла на Закона за горите. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Очакваме предложенията Ви до 27 май 2018 г. на e-mail на ana@geographica.bg. 
При липса на отговор в този срок ще се приеме, че Вашата община няма предложения 
и/или не разполага с информация, предполагаща актуализация на функционалното 
зониране на горските територии. 

При направени предложения, по Ваша преценка, можете да добавите 
допълнителни информационни материали – карти, скици, текстови описания и др. 

Направените предложение ще бъдат взети предвид при разработването на ОПРГТ 
и ще бъдат част от предварителния проект на плана, който ще бъде подложен на 
обществено обсъждане във всяка община на територията на областта. 

При възникнали въпроси, моля свържете се с Ана Димитрова – координатор 
проект, на тел. +359 877 355 173. 

 

Благодарим за  Вашето 
съдействие! 

 

mailto:ana@geographica.bg
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EOFPAΦИКA“ 00Д

「p.CoфИЯ 6yЛ ."ЧepHИ ppЪ x“〕●32 F oфИc A2

Ornocno: 3annrsaHe, qacr or ny6lu.rHr.r KoHcyJrraur{H ro AoroBop }lb 995/04.09.2017 r. c
[peAMer ,,I,Ispa6omeaHe Ha odtacmeu rutaH 3a pai*umue Ha ?opcKume mepumopuu so
O6nocm MoumaHa"

f-xo .(urrar{TpoBa,

Brn nprsrn s flarrre rlrcMo c r.r3x. Ilb 108/27.04.2018 r. r.r Hrurr Bx. Ilb f3OC-24-
I 40(2) I 27 .0 4.20 I 8 r. Bu uauparrlaMe cneAHara u n$oprr,raqnr :

IIo r. 1. Crqectsysalqu ufirt HoBr.r eAuHr.rrIHLr r.r3TorrHuufi Ha nureftua BoAa B

Teplrropl{anuH o6xsar na O6Urana Eeproruqa, 3a Kor{To KbM MoMeHTa He ca onpeAeJrrHH
caHHTapHo- oxpaHr{TeJrHH 3oHLr.

flpruoxeuue: ra6mrua c AaHHH 3a BoAor.r3TorrHr{rlr.rre

IIo r. 2. Crpa,uu, o6exrn u ctopbxeullfl or rexHuqecKara r.rnQpacrpyrrypa B

repr.rropnanHns o6xnar ua o6ulnna Eepxosuqa
- crapa xJroparopHa crpaAa foaeua pera
- yraureJl 287 vr2, HoBa xJloparopHa crpaAa r.r caHr.rrapHo- oxpaHr.rreJrHa 3oHa yrar.rren r{

xJroparopHo,,Kbca perca" - 51001a'?

- yraHTeJI 155 M3 - MecrHocr ,,III4$gssq6" yt caHI,ITapHo- oxpaHLITeJIHa 3oHa

,,Illa6ontqa" - 360 rra2

- yral{Ten MacI{BeH 2u2; 1976 r. xJloparopHa crpaAa H caur.rrapHo- oxpaHHTeJrHa 3oHa
yritr{TeJr, xnoparopHo c.9epeuroB}rrla - 510 rra2

- Tpacerara Ha AoBex.{aIqI,ITe BoAorlpoBo.qpr or BoAor,r3Tormllrlr{Te ra OIII Ao rsx
IIo r.4. Crqecrnynauru ulunu HoBr.r B Tepr,rropr{anHprg o6xsar na O6quua Bepxonuqa

TypucruqecKn xI,IxlI (rareropasllpauu uo 3arona 3a rypr43Ma nnu o[peAeJreHr{ c peurenr{e Ha

O6qraucrus ctner), o6exrr c peJII,Ir[o3Ho 3HarreHue ilJlra Apyrra o6erul or Hr]JrnrrHara B

O6quucrara uuQpacrpyKTypa, o6clyxnaqu orAuxa H rypr{3Ma.
Ha repuropilsra na O6quua Bepronuqa ce HaMr{par cJreAHr{Te xr{x[:

4.l.Xuxa KOM-HOBA - saurpa ce B MecrHocr fopna Kopufl, na 1515 M. H. B., c
Kanarlurer I 06 rraecra.

4.2. Xuxa KOM-CTAPA - nalaupa ce B MecrHocr floror, sa 1637 M. H. B., c Karrarlurer
22 v,ecla-

3500 Eepko8uqa, o6rr. |yf6umen3, na. "fropgau PaguukoE" 4

3500 Berkovitsa, Montana, 4 "Yordan Radichkot'' Sq.

TeA./tel.:KMem/Mayor o953/88404,3aM.‐ kMem/Deputy‐Mayor"53/88410,88420,Cekpemap/Secretaり 0953/88407
TexHu■ecku cekpemap/Offlcc‐ secre町 0953/88404,Φ akc/fax:"53/88405,

HpegcegnmeA Ha 06uullckuく ■6em/Chaiman of the city‐ coullse1 0953/88697     .
E‐mail:obOberkOvitsa.com.www.berko宙 tsa.com.www.berkovitsa.bg
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OБЩИHA BEPKOBИIA
BERKOⅥTSA MUNICIPALITY

4.3.KЪЩ a 3a rOCTИ  KONl‐ HaMИpa ce B MecTⅡ ocT「 OpHa KOpИ Я,Ha 1515 M.H.B。 ,C

KaΠaЦИTeT 14 MecTa.

Ⅱ o T.5。   Π peДЛoЖeHИЯ oT cTpaHa Ha 061nZHa БepКoBИЦa 3a 06oco6Я BaHc Ha

ΠpИopИTeTHИ  ЛaHДШ aфTИ 3a OΠa3BaHC B TepИTopИ a」IHИЯ o6xBaT Ha 06ЩИHaTa.

5。 1. HapК ,,KaЛeTo“

KaЛcTo c「 opИ cT xtt」IM(515M.H.B.).TOЙ  CC И3ДИ
「

a Ha ccBcp KaTO BeTpo6paHHa cTcHa И

ecTecTBeH ЛccoΠ apK Ha БepКoBИ Цa. Ч pc3 111И poKo ЛapΓo 3e」leHИ HaTa Ha xЪ ЛMa HaBЛ И3a B

ЦeHTЪpa Ha「 paДa. OT ЛapFOTO ΠO MpaMOpHИ Я MocT Ha БepKOBCKa pcKa И КpaЙ  6И BШИЯ

X01CЛ ―pccTopaHT"MpaMop",Π o acф ttTИ paHaTa a_TIcЯ  ИЛИ ΠO CCTeCTBcHИ Te ΠЪTeК И ce

И3ЛИ3a Ha ΠOЛЯHa,KЪДeTO e」 IoBHИ ЯT ДOM・

KaЛeTo e ΠaMeTHИ К Ha KyЛ TypaTa c ИcTopИЧecК o 3HaЧ eHИe.ApxИ TeKTypHИ Te pa3К OΠ KИ

3aΠOЧBaT Πpe3 19611ヽ . Pa3KpИTИ ca BЪ HШHa И BЪTpeШ Ha KpeΠ OCTHa cTeHa oT KЪ CHaTa

aHTИ ЧHocT c OTД CЛ HИ  ΠOMeЩ eHИЯ McЖ Дy TЯX. BЪ B BЪ HШHaTa KpeΠ OCTHa cTcHa ca

BКЛЮ ЧCHИ  И ДBe 6a3И ЛИKИ . Ha Ю
「

oИ 3TOЧ HИЯ CКЛOH Ca pa3KpИ TИ  apxcoЛ oFИЧCCKИ

MaTcpИ aЛ И oT lpaК ИИcKO CeЛ ИЩ c.

5.2.3aЩИTcHa MccTHocT,,「 OpHa KypИ Я
tt

06ЯBcH e 3a pe3epBaT c o6Щ a ΠЛoЩ  161  xeК TOpa cЪC 3aⅡ oBeД  No.508 Ha
MИ HИcTepcTBoTo Ha「 OpИTe И FOpcKaTa ΠpoMИIIIJIeHocT oT 28.03.1968 FOAИ Ha, 3a Дa Ce

3ana3ЯT peДКИTe 3a CTapa ΠЛaHИHa cMЪ pЧoBИ  И cMЪpЧOBO‐ eЛoBИ  
「

opII, КШ o И

eДИHcTBcHaTa ΠoΠyЛaЦИЯ Ha「ЛvxapИ B CeBepHa БЪЛrapИЯ.

Pe3epBaTЪT e cЪ Щ eBpeMeHHo И BoД oДaИHa 30Ha.

5.3.3Щ ИTeHa MecTHocT,,CaMapИ Te“

CaMapИ Te e 3aЩ ИTCHa MecTHocT B БЪЛ
「

apИЯ. HaMИpa ce B 3CMЛ ИЩ eTO Ha rpaД

Бcp≦ oBИコ旦。 Ha 2 oKTOMBpИ  1986「 。 e cЪ3ДaДeHa 6yфepHa 30Ha Ha pc3epBaT 、.FopHaTa

K00ИЯ``, КOЯTO Ha 18 Ю HИ 2007「 . e Πpeo6pa3yBaHa Ha 3aEIИ TeHa MecTHocT,,CaMapИ Te“ .

ha ΠЛoⅡェoT 107,15 xeКTapa

5。4.Π pИooДHa 3a6eЛ eЖИTeЛHocT.、 XaЙДvШKИ BOД OⅡ狐 И“

HaMИ paT ce Ha「 oЛЯMa peKa КOЯTo e ΠpИToK Ha БCpKOBCKa peKa,■ OД BpЪx KoM B

ceBepHoTo ΠOДHOЖИe Ha БcpKOBCKaTa nЛaHИHa KOЯ TO e ЧacT oT 3anaД Ha CTapa ΠЛaHИHa,Ha

9 КoЛИMeTpa oT「 paД БepKOBИЦa.BoДoΠaДИTe ca ДBa,KaTO BИ coЧИHaTa ИM e oКoЛo 2-3m。

HaДMopcKaTa BИ coЧИHa C 680 m.BoДoΠaДИTe ca ЛecHoДocTЪΠHИ И ДO TЯX Ce CTИra Πo

eКoΠЪTeKa,КOЯTo 3aⅡOЧBa oT rpaД 3a oKono I .rac. BoAouaArt e [pHpoAHa
sa6erexureJrHocr, o6sseHa c:rc 3aroBe.{ }.lb 955 or 27.04.1971 r.,
6p.4lll97l ua

C ynaxexue,

ИHЖo MИЛЧ0
R.mem ua O6t4uua

3500 Eepko8uqa, o6,r" Monmana, nr. "fiopgau Paguuko8" 4

3500 Berkovitsa, Montena, 4 "Yordan Radichkot'' Sq.

Tet./tel.: Krraem,/Mayor: 0953/88 4(X, 3ar"r.-kr"rem/Deputy-Mayor: 0953/88 410, 88 420, Cekpemap,/Secretary: 0953/88 407

Te:oruqecku cekpemap/Office-secretary: 0953/88 494, Qakc/fax: 0953/88 ,105,

Ilpegcegamea na O6u$ncku CuBem,/ Chairman of the city-counsel 0953/88 697

E-mail: ob@berkovitsa.com. www.berkovitsa.com. www.berkovitsa.bg
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23■02｀ 06,5

p. Eepxonrua EepKoBuua Moxrasa
rp. EepxoaHqa

11510808/12112012r C03-83/14032006r

3 БДДP KI4 Xeucra pexr - BuK Eepxosxua - BepKoBHua
`3・

14'15,6″ 23・03'34,3″ -p. Eeproaxqa BeproaHqa MoHraxa
rp. Bepxonxua
:. Kocresuu

11510807/12112012r C03‐ 85/14032006r

БДДP KI4 llrropa - BuK Bepxoouua - Jlecxoreu 43° 18'31,5.. 23° 04'39,66″ : Jlecroseu EeproaHua Mourasa
I-araxsua
Eucmuluu

11510693/29 08 201l r 43TC6Л  CpOК C03‐ 86/29032006r

5 БMP KH Erpxavrua - BnK Eeprcoauqa - 9eperoBuua 43"14'37,3" 23・02'04,6″ ;. qepeuoBrrua Eepxorxua MosraHa
9epeuornua
Korenosqu

11510694/29082011「 43TeКЪЛ cpoК C03-77/14022006r

6 Б′υTP
c6uecrByBauo p€qHo BoaoxBarIaHe

xa p. Krca pexa sa xora 735,00
43° 13.04,4″ 23・03.27,7″ rp. Bepxornua Eepxornua Voxraua

rp. Eeproouqa
11110054/26102012Γ

7 Б鵬
cruecmyBarllo peqHo Bo.[oxBatrraHe "Baqunuue"

Ha p. fonrMa per€ na rcora 71 1,00
43° 12.4218.' 23°03'43,98″ rp. Eepxoauqa EepxoaHqa \4osrasa

rp. Eeproauqa
11110035/12052009r C03‐ 81/07032006Γ

8 БДДP
cr[tecrByBarllo p€qHo BoaoxBalrlaHe "Baau Et[eHau" xa
p. I{anxoaa 6apa na rora 1005,00

43・ 11'37,4′ ' 23・03'34.66″ rp. Eepxoauua 6eproauua Vosrasa
rp. Bepxonxua

11110033/08042009r C03-79/28022006「

9 Б鵬
lrilIecTB)tsaqo peqHo BoaoxBalrlaHe

ra p. IIIa6osHua xa xora 990,00
43° 11'53,6″ 23・05'29,5'' rp. Eeprornua EepxonHua MoxraHa

rp. Eepxoauua
11110034/08042009r C03-82/07032006r

Б岬
.flrpax,rlaHe atmlltrct((, BoaoxBa[IaHe

ra p. llecua 6apa xa xora 1068,40
43"10'20.ss" 23・06'32,26″ c. Erprm Eepxoanua MosraHa c. Erp:nr 11110062/14042015「 C03475/28122015r

Б鵬
)T cauecnyBalla uraxra "MaHnox Ha HHcKoHalopeH

loBexrarrr BoronDonor na BEI-[ "K.nns]pn"
43・ 11′ 36,4″ 23"9's3,t" c. Erpsxr Bepxonrua MoHraHa c. Erpsne 11110057/22102013r







oE IrI IIHA qKI,IM OBO,OEIACT MOHTAHA

qKI,IMOBO 3640
y.n. ttEnpona" J\b 8

Brn npr:xa c H3rrbrrHeHr.re Ha AoroBop }lb 995/04.09.2017r. c rpeAMer ,,,,Vl3padorBaHe Ha
o6.nacren TIJIaH 3a piBBLITI{e Ha ropcKLtre reprrropr.ru ga O6racr Monrana", c Bb3roxureJr
PeruonarHa ArrpeKrru, tro ropr.rre - Bepxonuqa H r.r3[BJrHlrreJr ,,feorpa0ura" oo.{

yBAXAEMA |OCIIO)I{O KOnETXEBA - I],4J|IVTTPOBA,

Brn npr:xa c Barrre 3anr,rrBaHe,Bu uztparqaM cneAHara untpopMaufl.s:

1. Cuqecrnynail\Lr u\v HoBu eAlaHrrr{Hr,r r.r3Tor{Hurlr4 ua nurefina BoAa B TepaTopytutlLtfl,
o6xsar na Baruara o6Iquua, 3a KoLITo KbM MoMeHTa He ca oflpeAenflHr caHtTapHo-oxpaHlrreJrHr{

3oHIr. flpe4noxeHllero 3a raKI.IBa BoAoH3Tor{Hr{ur4 Moxe Aa e [o [peueHKa Ha O6rqusara ulutm
rIpI4 HanuqHI4 IIOCTbTILIJILI I4CKaHVrfl. O^t CTpaHa Ha fpaxAaHr4 Lr IopLtilLlqecKI.ITe nrrqa - HqMa.

2. flpe.unoNeHlrfl or crpaHa ua Baurara o6uluua nlutm npr{ HiuruqHr{ rrocrbru4Jrr.r r{cKaHrrq or
crpaHa Ha co6crseHl{Ilt4 I4 rloJl3Barenv Ha crpaAr4, o6exru 14 cbopbxeHu.f, or rexHr,rqecKara
un(fpacrpyKrypa B repl.IropuaJrtus. o6xsar ua O6qunara3a o6oco6qsaHero Ha 3arrlurHr.r ropcKr,r

reppITopHI,I oKoJIo ctparv, o6exrpr [I cbopbxeHn, or rexHr.rqecxara rantfpacrpyKTypa - H.sMa.

3. flpeAloNeHplq or crpaHa sa Baurara o6uuua uluttu [pr{ HanlaqHu [ocrbrrr4Jrr{ rrcKaH:zr or
crpaHa Ha co6creeHullu u noJl3BareJrr4 3a r.r3rpaxlaHero Ha 3arrllrrHtl ropcKrr IIorcII oKono Bumra
3oHIr, eAIrHIrqHI,I yp6auuzupauu o6errn, urlt Apyrrd o6errpr or HaJrrrqHara n O6ulunara
uH$pacrpyxTypa, KoLITo o[a3Bar u 6raronpr{rrcrBar r{oBemKoro o6urasue B cenr4qHa cpeAa -
HflMA.

4. Ctulecrnynat\u ulutu HoBLI B TepllTopnilnnus o6xear ua Bamara o6ruuna rypucrur{ecKn
xuxa (xareropu:upanu no 3arcosa 3a rypr.r3Ma vrw orrpereneHr4 c pemeHne Ha O6ulraHcrcprs

crrer), o6exru c penl.Irao3Ho 3HarreHue vrlr Apyru o6erra or HaJrprqHara n O6ulunara
un$pacrpyKrypa, o6clyNnaqa orAuxa u rypr{3Ma - H.rrMa.
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5. flpe4loxenux or crpaHa Ha Baurara o6uluua 3a o6oco6qsaHe Ha rIpI4opI'IrerHI4

nan4ura$u{ 3a ona3BaHe B TepuTopuaJrHkrfr. o6xear na O6rUIaHuta- HsMa.

6. llpe4loxeHlr.,r or crpaHa na Barrrara o6quna 3a BKJIlotIBaHero Ha ropcKll TeplITopIlH or

Tepr.rropuanHuq o6xsar na O6uunara B o6ractrara ceneKllu, or topn c ocHoBHa $ytmqrar

,,CneqlaaJluu ropu c BI,IcoKa KoHcepBaIIlroHHa crofittoct". Tosa ca ropl,I c pelxaBaulo 3HaqeHI'Ie 3a

c6xpaHrBaHeTo Ha KynTypHoTo HacneAcTBo I.I HaIIEOHaJIHpI Tpal'vfi\uvt, penl4n'Io3Ha I{ eTHI{rIeCKa

r4AeHTprrrHocr (cruacno BKC 6 or HaquoHaJrHo pbKoBoAcrBo 3a orlpeAentHe Ha lopll c BI'IcoKa

KoHcepBaII[IoHHa crofinocr) - HrMa.

7. Molr, 3a Bame craHoBurqe (csornercrBarrlo Ha B3LIMaH[I peureHl4fl na O6ruuucxu ctner)

ulutm Baure aKTyilnHo MHeHHe orHocHo Heo6xoAuMocrra or o6oco6flBaHero Ha 3oHI4 3a 3aIrII4Ta

or yp6anu: a\ufl B repraroprranHr.rs o6xBar na O6rqpruara (cruacso r. 25 or ,{on. pa3rlopeA6ll Ha

3axona 3a ropl4Te, "3oHa 3a 3arrlr,rra or yp6aHr,r3aqu.f," e qacr or ropcKure repI,ITopIrH, B Kogro e

:a6paueno u3BbprrrBaHero Ha crpolrrencrBo, c I,I3KJIIoT{eHpIe Ha eneMeHTI'I or rexHl'IqecKara

un$pacrplxrypa u xraAporexHr.rqecKpr cbopbxeHlat, KaKTo u Ha csopr"xeuvlfl, cBbp3aHI,I c

ynpaBneHl,Iero Ha ropcKI{re repllTopnn) - nanra.

"w;
cyBall(eHrre: I --fur\B

KMET HA OEIIIIIHA:...1.......................Lr..
/a-P f EOPIII IEOPII,IE BY

I4:ro'rnr.rr : X. Tpen4ar[urona
Cneq.,, O6nlrancra co6crneHocr, TT "
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