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Община Бобов дол проведе публично обсъждане на Проект „Горскостопански план за
общински гори в района на дейност на ТП ДГС „Дупница”
На 10.01.2018 г. от 10.30 часа, в заседателната зала на ОбА Бобов дол
лесотехническия инж. Веселин Маринков представител на фирма „Призма инфо” ЕООД
София направи презентация на проекта за горскостопанския план.
В началото на публичното обсъждане инж. Кирил Иванов от Регионална дирекция
по горите посочи нормативната база за изготвяне на горскостопанския план, а именно:
съгласно чл. 13 от закона за горите, за държавните и за общинските гори и на основание
Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.
Г-н Веселин Маринков информира участниците в публичното обсъждане, че през 2016 и
2017 г. на територията на община Бобов дол е извършена пълна теренна инвентаризация на
гори и негорски самозалесили се площи. Презентиращият проекта отбеляза няколко факта:
общинските гори не са много на брой, предимно маломерни имоти и че досега горите на
община Бобов дол не са били обект на самостоятелно планиране. Общият общински
горски фонд е :457,700 хектара, от които със защитени функции 11,5 хектара /2.5 %/; със
специални функции 139,3 хектара /30.4 %/ и със стопански функции /дърва за огрев/309,9
хектара /67.1%/.
В планираните дейности на горскостопанския план са посочени мероприятия
1. Ползване на дървесина общо 8160 куб. м, от които: възобновяеми гори 5570 куб.м; за
отглеждане 1275 куб.м /за добив/ , санитарни площи 1265 куб.м /санитарна сеч/;
принудителни площи – 50 куб. м
2. Залесявания
- възобновяеми площи 15.2 хектара
- попълване на редини 1.6 хектара
- зрели гори 9.4 хектара
3. План за паша
4. План за защита на горите от пожар
5. Натура 2000; защитени зони, санитарно-охранителни зони; растителни видове с лечебни
свойства.

Участниците в общественото обсъждане зададоха въпроси и по тях стана активен
коментар.
На публичното обсъждане присъстваха представители на местната власт: зам.-кмета на
Община Бобов дол г-жа Детелина Борисова, гл. инженер Валерий Георгиев, експертите
еколози Виолина Стоилкова и Мариана Кирова, специалисти от РИОСВ-Перник,
Регионална дирекция по горите, гр. Кюстендил и много граждени, кметове и кметски
наместници.
Срокът на продължителност на горскостопанския план е за 10 години.

Връзки с обществеността
Валери Радлев

обява

за обществено обсъждане
Община Бобов дол,УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира среща за обществено
обсъждане на:

Проект на Горскостопански план с приложени към него горскостопански карти,
план за дейностите по опазване на горските територии от пожари за гори
възстановени на Община Бобов дол в териториалния обхват на ТП Държавно горско
стопанство „Дупница”.
Срещата ще се проведе на 10.01.2018 г., от 10.30. часа, в заседателната зала на ет. 2 в
сградата на Община Бобов дол, гр. Бобов дол.
До 09.01.2018 г. екземпляр от обяснителната записка на хартиен носител и изготвените
горскостопански карти към плана ще бъдат на разположение на заинтересованите лица в
административната сграда на Община Бобов дол, стая №107, както и на официалната
интернет страница на Община Бобов дол. Забележки и предложения по изготвения проект
на Горскостопански план с приложени към него горскостопански карти, план за
дейностите по опазване на горските територии от пожари за гори възстановени на Община
Бобов дол, могат да бъдат внасяни в Деловодството на Община Бобов дол до 05.01.2018
година – на хартиен носител или на e-mail адрес: obstina@bobovdol.eu , а в Регионална
дирекция по горите – Кюстендил на адрес гр. Кюстендил, бул. „България” №33 или на email адрес: rugkustendil@abv.bg. до 08.01.2018 година.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
инж. Валерий Георгиев – гл. инженер на Община Бобов дол, моб. тел. 0895656115
Виолина Стоилкова – старши експерт „Зелена система” в ОбА – Бобов дол, моб.тел. 0895656107

