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ОБЩИНА ШАБЛА - ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

 

ПРОТОКОЛ 

От проведено обществено обсъждане в Община Шабла във връзка с изпълнение на 

Договор № 7/24.08.2017г. с предмет „Изработване на Областен план за развитие на 

горските територии за Област Добрич“, сключен между Регионална дирекция по 

горите – гр. Варна и „Географика“ ООД. 

 

Днес, 29 януари 2019 г. в сградата на Зелен образователен център, гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 

7А, 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 Добрич. 

Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително изготвен присъствен списък. 

На срещата присъстваха и представители на РДГ-Варна, представители на СИДП ДП Шумен, ТП 

ДЛС Балчик, представители на Община Шабла, както и представители на екипа, разработващ 

ОПРГТ за област Добрич.  

Началото на общественото обсъждане бе дадено в 9 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 Добрич, даде кратка информация за изпълнението на проекта към момента, представи 

присъстващите членове на екипа по разработване на плана и предаде думата на проф. Мария 

Грозева за представяне на проекта. 

Проф. Мария Грозева представи причините за създаване на ОПРГТ, неговите цели, задачи и етапи, 

както и основните актуализирани функционални категории на горските територии, съгласно 

представяния проект. Проф. Мария Грозева 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 обясни начина, по 

който тя е реализирана в ОПРГТ на област Добрич.  
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Презентацията бе прекъсната от въпрос от г-жа Татяна Нейкова, гл. арх. На община Шабла, дали 

ОПРГТ на област Добрич е съобразен с ОУП на община Шабла, който се разработва, има 

екологична оценка и минало обществено обсъждане. Екипът обясни, че при разработване на 

ОПРГТ са взети предвид ОУП на общините в областта, но много от тях не са окончателни проекти 

– т.е. по тях настъпват все още промени. При разработване на окончателния проект на ОПРГТ на 

област Добрич, повторно ще бъдат разгледани всички ОУП в най-актуалната им фаза, 

включително ОУП на община Шабла. 

Доц. Биляна Борисова завърши презентацията посочвайки конкретните зони за защита от 

урбанизация в община Шабла, подчертавайки, че на територията на цялата област те са едва 10%. 

Г-жа Ана Димитрова информира, че писмени становища, коментари и препоръки могат да се 

входират в РДГ – Варна до 8 февруари 2019 г. 

Бе зададен въпрос за ГИС системата – дали може да се уточни кое какво показва? 

Петър Пенев прави демонстрация и дава повече информация за ГИС платформата. 

Г-жа Татяна Нейкова – Този план предполага ли вземане на действия от страна на общината за 

разработване на общински такъв? 

Инж. Дейкова отговаря, че не предполага такива и уточнява, че този план е за територията на 

цялата област, а под него са ГСП на всяко стопанство. Инж. Дейкова коментира, че всички 

територии, които са земеделски с характеристики на гора – такива територии, държавна и 

общинска собственост, независимо от възрастта им, се стопанисват по ЗГ. Ако имота е частна 

собственост, с трайно предназначение земеделска територия и има гора, която е създадена след 

1991г., тогава собственикът може да решава как да я стопанисва. Подава декларация по какъв 

начин иска да я стопанисва, но това не важи за държавна и общинска. Параграф 49 е точно в тази 

връзка – изготвят се списъци на такива територии, но за вашата община още не са изготвени, 

поради разминавания в данните. Това е пътя на тези територии. Инж. Дейкова дава още пояснения 

по тази тема. 

Г-н Цветелин Йорданов - А какви дейности показва ОПРГТ? 

Доц. Биляна Борисова показва от презентацията карта с натрупване на екосистемни ползи и след 

това Петър Пенев показва в ГИС платформата конкретни имоти и какви ползи има в тях. 

Доц.Биляна Борисова пояснява как трябва да работи принципа за възмездяване на екосистемни 

ползи.  
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Г-н Цветелин Йорданов изтъква проблемите, които има общината с дивото къмпингуване. 

Последва дълга дискусия за плажовете и горските територии, разминавания между кадастър и 

горска инвентаризация, кои закон къде трябва да се спазва и т.н., кой къде носи отговорност -

общината или РДГ и др. 

В дискусията Петър Пенев уточнява, че първа стъпка от заданието е създаването на списък за 

установяване на несъответствия между актуална инвентаризация на горите и кадастър, който ще 

бъде предаден на РДГ Варна и ИАГ. 

Г-жа Ана Димитрова информира отново, че писмени становища, коментари и препоръки могат да 

се входират в РДГ – Варна до 8 февруари 2019 г. 

Конкретни предложения за коригиране в ОПРГТ на област Добрич не постъпиха. Бе многократно 

подчертано, да се съобрази с ОУП на община Шабла. 

Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане. 


