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РЕШЕНИЕ № СЗ-28-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 инвестиционно предложение за „Извършване на технически 

сечи в териториалния обхват на ДГС Казанлък”, попадащо в границите на защитени зони 

„Централен балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 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: ТП ДГС - Казанлък, гр.Казанлък, бул. „Освобождение” №19. 

Обща информация за инвестиционното предложение:  

  Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е извеждане на технически сечи за 

направа на просеки за временни извозни тракторни пътища с широчина до 6м, преминаващи през 

следните подотдели съгласно ГСП от 2012г на ДГС Казанлък: 

129 „е” – с дължина 600 м, на площ от 0,4 ха – гр.Шипка; 

129 „г” – с дължина 450 м, на площ от 0,1 ха – гр.Шипка; 

129 „д” – с дължина 150 м, на площ от 0,1 ха – гр.Шипка; 

117 „б” – с дължина 200 м, на площ от 0,1 ха – гр.Шипка; 

117 „в” – с дължина 500 м, на площ от 0,3 ха – гр.Шипка; 

117 „г” – с дължина 900 м, на площ от 0,5 ха – гр.Шипка; 

117 „д” – с дължина 700 м, на площ от 0,4 ха – гр.Шипка; 

150 „д” – с дълцина 250 м, на площ от 0,1 ха – с.Енина; 

150 „у” – с дълцина 250 м, на площ от 0,2 ха – с.Енина; 

209 „и” – с дължина 500 м, на площ от 0,2 ха – с.Енина; 

222 „ж” – с дължина 200 м, на площ от 0,1 ха – с.Долно Изворово; 

222 „и”  - с дължина 100 м, на площ от 0,1 ха – с.Долно Изворово; 

236 „а” – с дължина 100 м, на площ от 0,1 ха – с.Горно Изворово; 

237 „а” – с дължина 150 м, на площ от 0,1 ха – с.Горно Изворово; 

423 „м” – с дължина 450 м, на площ от 0,3 ха – с.Средногорово; 

423 „р” – с дължина 500 м, на площ от 0,3 ха – с.Средногорово; 

139 „м” – с дължина 500 м, на площ от 0,1 ха – гр.Крън; 

139 „д1” – с дължина 30 м, на площ от 0,1 ха – гр.Крън; 

139 „г” – с дължина 500 м, на площ от 0,3 ха – гр.Крън; 

139 „о” – с дължина 600 м, на площ от 0,4 ха – гр.Крън; 

139 „г1” – с дължина 500 м, на площ от 0,3 ха – гр.Крън; 
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138 „к” – с дължина 600 м, на площ от 0,4 ха – гр.Крън; 

138 „л” – с дължина 300 м, на площ от 0,2 ха – гр.Крън; 

138 „ш” – с дължина 450 м, на площ от 0,3 ха – гр.Крън; 

138 „щ” – с дължина 100 м, на площ от 0,1 ха – гр.Крън; 

138 „я” – с дължина 150 м, на площ от 0,1 ха – гр.Крън; 

137 „д” – с дължина 600 м, на площ от 0,3 ха – гр.Крън; 

137 „е” – с дължина 800 м, на площ от 0,5 ха – гр.Крън; 

136 „з” – с дължина 700 м, на площ от 0,4 ха – гр.Крън; 

518 „в” – с дължина 30 м, на площ от 0,2 ха – с.Горно Изворово; 

518 „г” – с дължина 500 м, на площ от 0,3 ха – с.Горно Изворово; 

520 „б” – с дължина 600 м, на площ от 0,4 ха – с.Горно Изворово; 

522 „а” - с дължина 300 м, на площ от 0,1 ха – с.Горно Изворово; 

170 „а” – с дължина 800 м, на площ от 0,5 ха – с.Енина; 

171 „д” - с дължина 400 м, на площ от 0,3 ха – с.Енина; 

172 „а” - с дължина 500 м, на площ от 0,2 ха – с.Енина; 

173 „б” - с дължина 300 м, на площ от 0,1 ха – с.Енина; 

 

 С писмо, изх.№ КОС 01-3666 от 14.11.2014г на РИОСВ, възложителят е уведомен, че 

предвид териториалния обхвата на инвестиционното предложение 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.№3919/28.11.2014г. 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).  

  ИП 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). 

 

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

- „Централен балкан-буфер” с код BG0002128, обявена със Заповед, обявена със 

Заповед №РД-321 от 04.04.2013г  на Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр.46/2013г.), 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; 

- ”Централен Балкан - буфер” с код BG0001493, включена в списъка от защитени зони, 

приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.), 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 ИП е 

допустимо спрямо режимите на защитена зона „Централен балкан-буфер” за опазване на дивите 

птици, определени със Заповед РД-321/04.04.2013г. (ДВ, бр.46/2013г.). 

 Предвидените за реализация технически сечи са с цел направа на просеки за временни 

извозни тракторни пътища с широчина до 6м, необходими за усвояване на предвидената по 

Горскостопански план на ТП ДЛС – Мазалат дървесина през 2015г.  

 Количеството на предвидената за ползване дървесина от техническите сечи е включено в 

общия процент на ползване от подотделите, предвидени по ГСП на ДГС Казанлък за 2015г. 

 Не се очаква реализацията на ИП 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. 

 Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, 

не се очаква фрагментиране и увреждане 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 ИП „Извършване на технически сечи в 

териториалния обхват на ДГС Казанлък” да се спазват следните   

 

УСЛОВИЯ: 

 

 

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

 

2. При извеждане на сечите 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: 02.12.2014г.  

 

 

 

МАРИЯ ХРИСТОВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора 

 

 

Съгласувал: 

инж. Донка Бойчева 

Директор на дирекция ”ПД” 

  

Изготвил: 

Иван Гагов 

Главен експерт в направление “БРЗТЗ” 

 


