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ОБЩИНА БОРИНО - ОБЛАСТ СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

От проведено обществено обсъждане в Община Борино 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, 16 януари 2019 г. в зала на Общинска администрация в с. Борино 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 Борино“, 

представител на МИ-ВЕЦ ЕООД, представители на общинска администрация на община Борино, 

както и представители на екипа, разработващ ОПРГТ за област Смолян.  

Началото на общественото обсъждане бе дадено в 14.30 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 

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

урбанизация, определени в плана. Срещата премина в дискусия. 
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Г-н Кущинаров – МИ-ВЕЦ ЕООД – 1) територията на ВЕЦ-а е процедирана и извадена от горските 

територии и това е отразено в кадастъра – да се коригира в ОПРГТ Смолян; 2) от голямо значение е 

за лесовъдската колегия да е в час с тези неща, с ползите и смисъла на цялата програма. Разбирам, 

че трябва да изчакаме Закона за горите да обособят точния ефект и смисъла, т.е. стойностното 

изражение на всичко. В тази връзка – кой определи зоните за защита от урбанизация? Защото тези 

площи, ако бяха мислени от колеги от общинските администрации и горските ведомства по места, 

които познават територията? 

Г-жа Миглена Жиянски – коментира, че има 6 месеца за отразяване на неточности в данните. 

Г-жа Биляна Борисова: Дали сме възможност – ние да даваме на рамката на областно ниво, При 

низходящо административно планиране, прецизирането стана на място по допълнителни критерии. 

Така, че ще имате такава възможност. Относно ЗЗЪ – ИАГ искаше в пъти повече ЗЗУ… това са тези 

зони, от които по географски данни показват, че там има свръх осигуряване по тези 9 ползи, които 

ЗГ дава и затова ние смятаме, че щом тази територия дава толкова много, то тя трябва да бъде 

защитена от запечатване на почвата. Ако имате възражения за тези зони – сега е момента. 

Г-н Кущинаров: Исках да уточня, че има много неизвестни, които ще доведат до една неудачна 

програма, от която много хора ще страдат и ще съжаляват, че не сме го направили качествено. 

Предложението е до колкото може да се даде повече гласност за повече информация и по-конкретна 

относно ползите, смисъла им и вредите.  

Г-жа Миглена Жиянски допълва, че вреди няма от плана, той цели да се опишат възможностите от 

т.нар. мултифункционално стопанисване и ползите за населението. По отношението на ползването 

няма промени, ГСП си остават актуални. 

Г-н Кущинаров – моето лично мнение да го отправя до РДГ? 

Г-жа Миглена Жиянски – Да. 

Г-н Шидеров -  гл. експерт ТСУ община Борино - ОУП на община Борино се разработва за 5те 

землища, включващ гори и всички видове територии. Искали са становище от РДГ и още не са го 

получили. 

Инж. Косьова: Не сте поискали становище. 

Г-н Шидеров -  дали в ОПРГТ се съвместява тази зелена карта от ОУП Борино, дали урбанизираните 

територии са отразени? 
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Г-жа Ана Димитрова: пояснява, че по време на разработване на ОПРГТ са събрани всички ОУП, но 

по тях са настъпили промени. Ще бъде отново прегледано.  

Г-жа Ана Димитрова благодари за присъствието и напомни, че писмени становища, коментари и 

препоръки могат да се входират в РДГ – Смолян до 31 януари 2019 г.  

Постъпиха конкретни предложения от МИ-ВЕЦ ЕООД за промени и корекции по проект на ОПРГТ 

постъпиха, които ще бъдат взети предвид при разработване на окончателен ОПРГТ на област 

Смолян. ОУП на община Борино ще бъде отново взет предвид при разработване на окончателен 

проект на ОПРГТ на област Смолян. 

Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане. 


