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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