ЗАПИТВАНЕ

Към специализираната общинска администрация
Част от публични консултации по договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет
„Изработване на областни планове за развитие на горските територии за
Област Смолян“

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“,
с възложител Регионална дирекция по горите – Смолян и изпълнител „Географика“ ООД,
се провежда настоящата консултация с всички общини на територията на област Смолян
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 санитарно1

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!
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