
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 
 Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/2014 г. 
за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие 

 
 

На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 и чл. 18, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от 
11.01.2011г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата 
(вх.№2601/14.08.2014г.) 

 
Р Е Ш И Х 

 
Съгласувам: осъществяването на план „Инвентаризация, Горскостопански план и План за защита 
от пожари на имот с №32915.67.583 в землището на с.Ичера, общ.Сливен”, попадащ в границите 
на защитени зони „Сините камъни – Гребенец” с код BG0002058 и „Сините камъни” с код 
BG0000164 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.   

Възложител: Мариана Панайотова Хитова, град София, жк. „Младост 3” № 329. 

Обща информация на предложения план:  

  Предмет на плана са следните мероприятия: 
- извеждане на възобновителна постепенно-котловидна сеч с нтензивност 15% в подотдели 

784 „б”, „в” и „г”; 
- извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност 20% в подотдел 785 „а”, с 

интензивност 10 % в подотдели 787 „а”, „ж” и с интензивност 15% в подотдели 787 „б”, „е”; 
- поддържане на 1800 м съществуващи лесокултурни прегради разположени върху горски 

пътища, пътеки и просеки; 
- изграждане на стационарен наблюдателен противопожарен пункт (кула) с височина до 

12м в подотдел 784 „1”; 
-  оборудване на депо за противопожарен инвентар в гр.Сливен. 

 С писмо, изх.№ КОС 01-2454 от 08.08.2014г на РИОСВ, възложителят е уведомен, че 
предвид териториалния обхват на плана и предвидените в него дейности, компетентния орган е 
преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС. 

 С вх.№2721/26.08.2014г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление за ИП по 
чл.10, ал.1, с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация и документ за платена такса 
съгласно, Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (Наредбата).  
 Плана попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, 
т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони) от Наредбата и подлежи на 
процедурата по оценка на съвместимост (ОС). 

 

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143 
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: riosvsz@stz.bg   

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:riosvsz@stz.bg


 Съгласно представената от възложителя информация планът попада в границите на 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природен парк 
„Сините камъни”, обявен като народен парк със Заповед №893 от 28.11.1980г на КОПС при МС 
(ДВ, бр.1/1981г.), изменена със Заповед №410 от 07.05.1982г на КОПС при МС (ДВ, 43/1982г.), 
изменена със Заповед №РД 763 от 05.08.2002г. на МОСВ (ДВ, бр.86/2002г.) и прекатегоризиран в 
природен парк със Заповед №РД-351 от 14.07.2000г. на МОСВ (ДВ, бр.66/2000г.). 

 Реализацията на плана е на територия, включена в границите на защитени зони: 

- „Сините камъни – Гребенец” с код BG0002058, обявена със Заповед № РД-
834/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр.108/2008г.), за опазване на 
местообитания на видовете птици, посочени в приложение № 2 от ЗБР и опазване на територии, в 
които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни 
количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2 от ЗБР; 

- „Сините камъни” с код BG0000164, включена в списъка от защитени зони, приет с 
Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г), за опазване на типовете 
природни местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР) и опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в 
приложение № 2 от ЗБР. 

  
МОТИВИ: 

 
Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 и 4 от Наредбата установи, че плана е допустим 
спрямо режимите на защитена зона „Сините камъни – Гребенец” за опазване на дивите птици, 
определени със Заповед РД-834/17.11.2008г. (ДВ, бр.108/2008г.) и защитена територия – 
природен парк „Сините камъни”, обявен като народен парк със Заповед №893 от 28.11.1980г на 
КОПС при МС (ДВ, бр.1/1981г.), изменена със Заповед №410 от 07.05.1982г на КОПС при МС 
(ДВ, 43/1982г.), изменена със Заповед №РД 763 от 05.08.2002г. на МОСВ (ДВ, бр.86/2002г.) и 
прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-351 от 14.07.2000г. на МОСВ (ДВ, 
бр.66/2000г.). 

Предвидените за реализация сечи засягат природни местообитания 9170 Дъбово-габърови гори 
(подотдели с №784 „б”, „в”, „г” 785 „а”, 787 „а”, „б” „ж”) и 91WO – Мизийски букови гори 
(подотдел 787  „е”) и същите са съобразени с режимите и мерките залегнали в утвърдената от  
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) разработка  „Режими за устойчиво стопанисване на 
горите в НАТУРА 2000”.  

Предвид наличието на пътна инфраструктура не се налага изграждане на допълнителна пътна 
мрежа, а единствено почистване на съществуващата, с цел използването и за дърводобив и 
движение на противопожарна техника. 

Заложеното поетапно реализиране на горскостопанските дейности за десет годишен период не 
предполага трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие 
и миграция на видовете, предмет на опазване в защитена зона „Сините камъни – Гребенец” с код 
BG0002058. 

Не се очаква реализацията на плана да доведе до комулативно въздействие със значителен ефект 
върху видове и горски местообитания, предмет на опазване в защитените зони. 

При провеждането на горскостопанските мероприятия не се очаква генериране на шум, емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. 
Значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в защитените зони. 

Инвеститора не предвижда ползване на невъзобновими природни ресурси, нито във фазата на 
строителството, нито по време на експлоатацията.  

Въз основа на характеристиките и местоположението на плана, не се очаква фрагментиране на 
природните местообитания и местообитанията на видовете животни предмет на опазване в зоните.  

 

 

 



 С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на бъдещи 
отрицателни въздействия, при осъществяването на план „Инвентаризация, Горскостопански план 
и План за защита от пожари на имот с №32915.67.583 в землището на с.Ичера, общ.Сливен” да се 
спазват следните   

 
УСЛОВИЯ: 

 
 

1. Да не се извършват горскостопански мероприятия в периода 1 март- 15 юли. 
 

2. При извеждане на възобновителните сечи да се оставят минимум 10 м3/ха мъртва 
или гниеща дървесина.  

 
3. При извършване на дейностите, да не се допуска замърсяване с битови и 

строителни отпадъци. 
 
           

 
При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в 

настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по 
чл. 128б от ЗБР. 

 
На основание чл. 31, ал.11 от ЗБР решението по ОС автоматично прекратява 

действието си, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му не е започнало 
осъществяването на плана.  
 

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е 
било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител трябва да уведоми 
РИОСВ - Стара Загора в срок до 14 дни от настъпване на изменението. 

 
          Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната 
среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
 
Дата: 09.09.2014г.  
 
 
 
МАРИЯ ХРИСТОВА 
Директор на РИОСВ – Стара Загора 
 
Съгласувал: 
инж. Донка Бойчева 
Директор на дирекция ”ПД” 
  
Изготвил: 
Иван Гагов 
Главен експерт в направление “БРЗТЗ” 
 
 


