ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ - ОБЛАСТ СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ
От проведено обществено обсъждане в Община Чепеларе във връзка с изпълнение на
Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет „Изработване на областни планове
за развитие на горските територии за Област Смолян“, сключен между Регионална
дирекция по горите – гр. Смолян и „Географика“ ООД.

Днес, 14 януари 2019 г. в залата на Общинска администрация в гр. Чепеларе 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 Смолян.
Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък.
На срещата освен граждани, присъстваха и представители на РДГ-Смолян, служители на
общинската администрация, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за област
Смолян.
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 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
Смолян, даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи
присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на ръководителя на
проекта – доц. Миглена Жиянски.
Доц. Миглена Жиянски представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и етапи,
както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно
представяния проект. Доц. Жиянски информира и представи линк към сайта на плана и
разработената интерактивна ГИС платформа в него. Думата бе предадена на доц. Биляна Борисова,
която запозна аудиторията с концепцията за екосистемни ползи и подробно обясни начина, по който
тя е реализирана в ОПРГТ на област Смолян. Представи и примери от разработения план за
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екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от
урбанизация, определени в плана.
Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията, информира, че писмени становища, коментари и
препоръки могат да се входират в РДГ – Смолян до 31 януари 2019г. и предаде думата на
присъстващите за въпроси, мнения и коментари. Срещата премина в дискусия.
Инж. Кисьова зададе въпрос относно зоните за защита от урбанизация, които са представени в
ОПРГТ - как ще бъдат отразени те в общите устройствени планове на общините, които са в понапреднал етап на разработване от ОПРГТ. Също така допълни, че има сгради, които не са
узаконени и попадат в горските територии – какво ще се случи с тях?
Г-жа Григорова, представител на община Чепеларе зададе въпрос - общината има почти готов ОУП
в много напреднала фаза и доста територии са ски зони – това дали е предвидено в ОПРГТ?
Г-жа Жиянски уточни, че ОПРГТ няма за цел да променя ОУП, но работим с изходни данни за вече
приети неща, т.е. ако нещо е в процес на разработка, то ще бъде отразено в последствие в ОПРГТ.
Една от целите на тези обществени обсъждания е именно да се чуят коментари, за неща, които
трябва да се отразят в ОПРТГ, но не са показани в официалните събрани данни. В следващите 6
месеца ще бъде актуализирана базата данни с такава информация, събрана на обществените
обсъждания.
Г-жа Борисова прави коментар, че е необходимо по-добро стиковане на двата закона – Закон за
горите и Закон за устройство на територията. Зоните за защита от урбанизация са много важни за
защитата на населените места, особено за такива с линейна структура покрай речните корита,
каквито се срещат в област Смолян.
Г-жа Димитрова допълва, че всички данни до момента от налични проекти на ОУП и по конкретно
данни за ски зони са взети предвид. Направена е допълнителна среща с Пампорово АД, които са
предоставили цифрови данни, които са взети предвид при разработването на ГИС базата данни на
ОПРГТ. Относно въпроса на инж. Кисьова за незаконните строежи – ползвани са единствено
официални данни – кадастър и КВС и сгради, които не са отразени там, не са предмет на ОПРГТ, а
на други процедури. Ако влезне конкретно искане за определен имот и сграда за ОПРГТ ще бъде
разгледано и обосновано прието или отхвърлено.
Започна дискусия между г-н Янков и г-жа Жиянски, с включване от други присъстващи, относно
какво точно са зоните за защита от урбанизация, каква е тяхната цел, какво са екосистемните ползи,
кой и как трябва да плаща за осигурени ползи, има ли методика за остойностяване на тези услуги.
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Г-жа Якимова изказва мнение относно целия ОПРГТ и проблемите в сектора: в заинтересованите
страни трябва да са включени представители от всички държавни нива и всички собственици на
гори, в един областен план първо трябва да се изяснят стопанските цели, трябва да се правят
промени от държавата, а не само ограничения; как ще се разделят ползите между държавата,
общината и частните собственици? За един толкова сериозен сектор трябва да се обърне внимание
от държавата. Какви са конкретните цели на ОПРГТ относно дърводобива и дървопреработването?
Г-н Марков обясни как е оценен потенциалът на дърводобива в ОПРГТ за област Смолян. Г-жа
Иванова се намесва и уточнява, че в гори със специални функции няма забрана за ползване на
дървесина, ограничени са определени сечи.
При изслушване на всички мнения и коментари г-жа Димитрова закри срещата като напомни, че
писмени коментари, предложения по проекта на ОПРГТ на област Смолян може да се входират в
РДГ-Смолян до 31 януари 2019г. и благодари за присъствието.
Конкретни предложения за промени и корекции по проект на ОПРГТ не постъпиха. ОУП Чепеларе
ще бъде отново разгледан, за да бъдат отразени всички противоречия с ОПРГТ, ако има такива.

Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане.
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