
 

 

                                               
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

      от 
                                                    проведено заседание на 
                          Областния съвет за развитие на област Монтана  

                        24.06.2019 г. 

  
    Днес, 24.06.2019 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се 
състоя заседание на Областния съвет за развитие. 
 В заседанието взеха участие : 
 

            Росен Белчев – Областен управител на област Монтана и председател на 
Областния съвет за развитие. 
 
 Членове с право на глас: 
 

1. инж.Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец 
2. Наташа Михайлова – кмет на община Брусарци 

 3.   д-р Георги Георгиев –  кмет на община Якимово 
 4.   Трайко Георгиев - председател на общински съвет Якимово 

5.   инж. Иво Иванов – председател на общински съвет Монтана 
 6.   Иван Иванов – председател на общински съвет Берковица 
 7.   Катя Додева – председател на общински съвет Брусарци 

 8.   Илия Илиев – зам.кмет на община Чипровци 
                 (замества Пламен Петков -  кмет на община Чипровци) 

 9.   Ася Велиславова – зам.кмет на община Берковица 
                 (замества Милчо Доцов -  кмет на община Берковица) 
 10. Юлия Ангелова - представител на общински съвет Лом 
 11. Бранимир Видин - представител на общински съвет Вълчедръм 
 12. Таня Лозанова – представител на община Лом 
                 (замества Пенка Пенкова -  кмет на община Лом) 

13. инж. Иван Пешунов – представител на община Георги Дамяново 
                 (замества Цветелина Александрова -  кмет на община Георги Дамяново) 
 14. инж. Детелина Рангелова – представител на община Монтана 
                 (замества Златко Живков -  кмет на община Монтана) 
 15. Райка Елкина – представител на община Вълчедръм 
                 (замества Иван Барзин -  кмет на община Вълчедръм) 
 16. Петър Винешки – представител на община Бойчиновци 

                 (замества Светлин Сретениев -  кмет на община Бойчиновци) 

17. Светлана Томова - представител на СРС “Подкрепа” Монтана 
                 (замества инж. Иван Александров -  председател на СРС “Подкрепа“ Монтана ) 

18. Мария Лазарова – председател на КНСБ Монтана 
19. инж. Иван Сергисов – представител на АИКБ Монтана 
20. Мая Григорова – председател на УС на СК Монтана 
 

Съвместно с членовете на Областния съвет за развитие участие в заседанието взеха и: 
 
инж. Сашко Каменов – Директор на РДГ - Берковица 
инж. Маргарита Новкова – представител на РДГ Берковица 
инж. Емил Иванов – представител на РДГ Берковица 
проф. Георги Георгиев – представител на „Географика“ ООД  

Петър Пенев – представител на „Географика“ ООД 
Ана Димитрова – представител на „Географика“ ООД 
 



 

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 

http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

 

 Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който приветства 

присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както следва: 
 

1. Представяне, обсъждане и съгласуване на разработен проект на Областен план за 
развитие на горските територии в област Монтана (ОПРГТ) 

2. Разни. 
 

След като от страна на аудиторията не постъпиха предложения за допълване на така 
посочения дневен ред Областният управител предостави, в рамките на точка 1, думата на 
инж. Сашко Каменов за кратко представяне на конкретния повод за свикване на заседанието. 

Директорът на Регионалната дирекция по горите в Берковица представи в резюме 
необходимостта от изготвяне на Областен план за развитие на горските територии, на 
основание извършени промени в Закона за горите, като поясни, че съгласуването на плана от 
Областния съвет за развитие е само част от цялостна процедура, която следва да приключи с 

положително становище от Министерството на околната среда и водите преди стратегическият 
документ да бъде окончателно одобрен и да влезе в сила към края на 2019 г., каквито са 
предварителните очаквания. 

Инж. Каменов представи проф. Георги Георгиев, Ана Димитрова и Петър Пенев от 
екипа на „Географика“ ООД, разработил ОПРГТ, като им предостави думата за мултимедийна 

презентация по съдържанието на плана. 
Проф. Георгиев благодари за отправената към екипа покана, като поясни, че 

разработването на плана е било нелека задача предвид необходимостта от набиране и 
обработване на голям обем от информация от различни институции наред с факта, че област 
Монтана е една от трите пилотни области, където за първи път се изготвя подобен документ. 
Професорът запозна аудиторията с основните точки в структурата на презентацията, след 
което даде думата на Ана Димитрова за по-подробна информация и представяне в конкретика. 

От представената от Ана Димитрова информация стана ясно, че извършените през 

2011 г. промени в Закона за горите въвеждат три нива на горско планиране, включващи 
Национална стратегия за развитие на горския сектор, Стратегически план за развитие на 
горския сектор, Областен план за развитие на горските територии и горскостопански планове 
и програми.  

Общата площ на горските територии в област Монтана е в размер на 92 278 ha (или 25 
% от територията на областта), от които 88 004 ha представляват дървопроизводителна площ. 
В границите на областта действат 5 Търговски предприятия ДГС и 1 УОГС – Петрохан. 

Областният план за развитие на горските територии се разработва за период от 10 

години в съответствие с упоменатите по-горе национални стратегически документи и неговите 
специфични задачи се свеждат до категоризация на горските територии в рамките на 
областта, определяне на горските територии, предоставящи екосистемни ползи, определяне 
на конкретните горски територии и зоните извън тях, в които ползването на обществени 
екосистемни ползи е възмездно, определяне на зоните за защита от урбанизация, определяне 
на основните дървесни и храстови видове за залесяване и идентифициране и включване в 

процесите на планиране на заинтересованите лица. 
Екипът, разработил ОПРГТ обърна специално внимание върху концепцията, отнасяща 

се до възмездното ползване на т.нар. обществени „екосистемни ползи“, което се явява 
иновативен елемент като цяло за нормативната уредба в страната. Законът за горите е 
първият нормативен акт, който използва понятието „екосистемни ползи“ и дефинира типовете 
ползи или услуги. Законът изисква приложение на концепцията „екосистемни ползи“ във 

всички нива на планиране в сектора и въвежда възмездно ползване на „екосистемни ползи“. 
Съгласно дефиницията, дадено в чл.248 от ЗГ обществените „екосистемни ползи“ от горските 
територии са резултатите от специализираните дейности по управлението им и включват 
защита срещу ерозия на почвата, лавини и наводнения, обезпечаване на количеството и 

качеството на водата, поддържане на биологичното многообразие, екраниране, поглъщане на 
шум и замърсители, поддържане на микроклимат, осигуряване на условия за рекреация и 
туризъм, поддържане на традиционния ландшафт, защита на природното и културното 

наследство и др. 
Съгласно чл.249 от закона за горите обществените „екосистемни ползи“ са възмездни 

когато благоприятстват извършването на стопанска дейност, което означава, че лицата, 
извършващи стопанска дейност в горските територии заплащат в общината, на чиято 
територия извършват дейността обезщетение за съответните обществени „екосистемни ползи“. 
Ежегодно, в срок до 30 април, общината разпределя постъпилите средства от обезщетения 
между собствениците на горските територии, Държавните горски стопанства и Държавните 

ловни стопанства. Чрез ОПРГТ на практика се правят основополагащи стъпки за въвеждане на 
концепцията за екосистемните ползи в България, но към момента все още не е приета 
методика за остойностяване. Налице е разработен, съгласно техническото задание, проект на 
ОПРГТ, който предстои да бъде стикован с Общите устройствени планове на общините преди 
разработването на окончателен проект. 
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 Областният управител прикани аудиторията за въпроси, предложения и коментари по 

представената от „Географика“ ООД информация. 
 След като такива не бяха направени присъстващите пристъпиха към гласуване, в 

резултат от което Областният съвет за развитие на област Монтана взе РЕШЕНИЕ в рамките 
на точка 1 както следва: 
 Съгласува с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
разработен на основание Закона за горите проект на Областен план за развитие на 

горските територии в област Монтана (ОПРГТ). 
 В рамките на т.2 от дневния ред д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово се 
поинтересува на какъв етап е проектът за предстоящата рехабилитация на Републикански път 
III – 818 предвид лошото състояние на пътя. 
 В отговор на въпроса Росен Белчев информира присъстващите, че в АПИ е внесено 
извънредно задание за участъка от с. Долно Церовене до края на с.Дългоделци на стойност 
1 400 000 лв., а до края на годината предстои да бъдат изкърпени дупките по останалата част 

от трасето. По предварителни разчети цялостен ремонт на път III – 818 би струвал около 10 
млн. лв. 
 Ася Велиславова – зам. кмет на община Берковица отправи питане за стъпките, които 
ще бъдат предприети за справяне със свлачището по трасето на пътя Замфирово – Пърличево 
на територията на общината. 

 Росен Белчев поясни, че АПИ има разработена програма за свлачища, но е необходимо 
проектът за посочения път задължително да получи положително становище от Института по 

пътищата и мостовете. 
 Инж. Иван Сергисов – областен координатор на АИКБ отправи въпрос за етапа на 
изпълнение на проекта за изграждане на високоскоростен път Видин – Ботевград. 
 В отговор Областният управител уведоми членовете на съвета, че първият участък, в 
който ще стартират строителни дейности е Ботевград – Мездра, като срокът за реализация на 
дейностите е общо 1096 дни, от които 180 дни са предвидени за проектиране, а останалите за 

работа.  
Що се отнася до трасето на пътя, преминаващо през територията на област Монтана 

Росен Белчев обърна внимание върху факта, че най-сериозното предизвикателство пред 
осъществяването на проекта е необходимостта да бъде намерен най-подходящият начин 
основното трасе да бъде изместено, за да заобиколи района на складова база „Ливадски дол“, 
притежаващ статут на зона с висок риск. 

Други въпроси, коментари или предложения по точките от дневния ред на бяха 

отправени, предвид което той бе изчерпан и заседанието бе закрито. 

 
 
 
 
  
 

 

РОСЕН БЕЛЧЕВ 
Областен управител на област Монтана 

/П/ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Изготвил: Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС 

/П/ 
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