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ОБЩИНА РУДОЗЕМ - ОБЛАСТ СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

От проведено обществено обсъждане в Община Рудозем 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, 15 януари 2019 г. в зала на Общинска администрация в гр. Рудозем 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 присъстваха представители на РДГ-Смолян, представител на ТП ДГС „Смилян“, 

служители на общинската администрация, както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за 

област Смолян.  

Началото на общественото обсъждане бе дадено в 17 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 

екосистемни ползи, териториален обхват на екосистемни ползи, както и зони за защита от 

урбанизация, определени в плана. 
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Г-жа Ана Димитрова обобщи презентацията, информира, че писмени становища, коментари и 

препоръки могат да се входират в РДГ – Смолян до 31 януари 2019 г. и предаде думата на 

присъстващите за въпроси, мнения и коментари.  

Конкретни предложения за промени и корекции по проект на ОПРГТ не постъпиха.  

Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане. 


