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РЕШЕНИЕ № ХА -32- ОС / 2014 г. 

 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие 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 (Наредбата за 

ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и представената  

представената  писмена документация с вх. №БР-311/11.11.2014г. 

 

относно: „Горскостопански план за периода 2014-2023г. за горските територии общинска 

собственост в териториалният обхват на община Хасково”  

 

 

Р Е Ш И Х: 

 

Съгласувам „Горскостопански план за периода 2014-2023г. за горските територии общинска 

собственост в териториалния обхват на община Хасково” който няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на  видове 

растения и животни предмет на опазване в  ЗЗ BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на 

природните местообитанията на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с 

Решение № 611/16.10.2007г .,  ЗЗ BG 0000578 „Река Марица”, за опазване на природните 

местообитанията на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 

122/02.03.2007 г., ЗЗ BG 0001034 „Остър камък” за опазване на природните местообитанията 

на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. ЗЗ BG 

0002092 „Харманлийска река” определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-843/17.11.2008г на Министъра на околната 

среда и водите /ДВ бр. 12 /2009г./, ЗЗ BG 0002103 „Злато поле” определена съгласно 

изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

771/28.10.2008г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 103 /2008г./.  

 

 

Местоположение:  горски територии  общинска собственост в административните граници  на   

община Хасково 

 

възложител: ОП „Общински лесничейство” гр. Хасково, община Хасково, област Хасково 

 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

 

В горскостопанският план предмет на оценка са горските територии  общинска  собственост на 

Община Хасково, Хасковска област. Той е изготовен в резултат на извършените теренно-

проучвателни работи през 2013г. от „Агролеспроект” ЕООД гр. София по държавна поръчка и 

съгласно чл. 7 от Закон за горите.  За първи път се прави отделен горскостопански план на 

горски територии, собственост на Община Хасково.Той се разработва за срок от 10 години 2014-

2023 година и определя допустимия размер на ползваенто на горските ресурси и насоките за 

постигане целите на управлението им през този период, съгласно чл. 13 от Закона за горите. 

Инвентаризацията е извършена за всяко насаждение поотделно и общо за горските територии. 

В него се разглеждат подробно факторите, които са оказали влияние при формирането на 

горските типове месторастения и влиянието им върху естествената растителност, както и върху 

създадените горски култури. Целта на горскостопанският план е с направения анализ на 



типовете месторастения и продуктивната им възможност, насоките на стопанисването на 

насажденията да бъдат такива, че да се осигури максимален производствен ефект, както по 

количество, така и по качество на добиваните сортименти. Наред с това с определянето на 

видовете подходящи за всеки тип месторастене в най-кратки срокове да се увеличи 

продуктивността на гората от единица горска площ, да се подобрят защитните, водоохранни, 

водорегулиращи, здравни и други специални функции на насажденията. 

При проектирането и провеждането на всички мероприятия, които са залегнали в ГСП на 

Община Хасково се спазват условията, които са необходими за предотвратяване, намаляване и 

възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия.  

В горскостопанският план са проектирани всички дейности по стопаниване (залесяване, защита 

срещу ерозия и порои и провеждане на сечи), опазване и управление на горските територии. 

Определени са общо за горските територии и за всяко насаждение поотделно.  

 

След преглед на постъпилата информация, във връзка с изискванията на глава шеста от ЗООС 

посочените дейности в „Горскостопански план за периода 2014-2023г. за горските територии 

общинска собственост в териториалния обхват на община Хасково” не могат да бъдат отнесени 

към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на 

регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и екологична оценка. 

 

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и приложената обяснителна 

записка към него в ГСП и план за защита  от пожари на горски територии собственост на 

Община Стамболо, област Хасково са предвидени дейности, които засягат териториалният 

обхват на  Община Стамболово, попадащи в границите на части от пет защитеиа зони 

(„Натура 2000” места) по смисъла на ЗБР а именно: ЗЗ BG 0000578 „Река Марица”, за опазване 

на природните местообитанията на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с 

Решение № 122/02.03.2007 г.,  ЗЗ BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните 

местообитанията на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 

611/16.10.2007г.,  , ЗЗ BG 0001034 „Остър камък” за опазване на природните местообитанията 

на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. ЗЗ BG 

0002092 „Харманлийска река” определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-843/17.11.2008г на Министъра на околната 

среда и водите /ДВ бр. 12 /2009г./, ЗЗ BG 0002103 „Злато поле” определена съгласно 

изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

771/28.10.2008г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 103 /2008г./.  

  

1.ЗЗ BG0000578 „Река Марица” с обща площ 36.5 ха от които 34.6 ха /94,8%/  са залесени и 1.9 

ха /5.2 %/ назалесени. Разположена е в Община Хасково в землището на с. Нова Надежда в 

подотдели 518 а, б, г, д, ж, 1, 2, 3, 4, 5 и 770 в, д, е. В тези площи  не е предвидено  да се 

извършат сечи. Не се предвижда ново залесяване. За осигуряване на пожарна защита са 

планирани окосяване и изнасяне на леснозапалими материали покрай пътища, преносима 

потопяема помпа и др. Не са проектирани ловностопански мероприятия. 

В ЗЗ BG0000578 „Река Марица” на територията на Община Хасково  се намират следните 

местообитания: 

1. 91АА „Източни гори от космат дъб" на площ 22.3 ха 

2. 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори” на площ 10.5 ха 

 

2. Общата  площ на ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” на общински горски територии е 764,2 ха, 

от които 674,5 ха /88.3%/ залесени  89,7 ха /11.7%/ незалесени. ЗЗ попада в землищата на гр. 

Хасково, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Клокотница, с. Николово. В тези площи е предвидено да 

се извършат основно постепенно-котловинни възобновителни сечи. За осигуряване на пожарна 

защита са планирани окосяване и изнасяне на леснозапалими материали покрай пътища, 

преносима потопяема помпа и др. Не са проектирани ловностопански мероприятия. 

В ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни на територията на Община Хасково се намират следните 

местообитания: 

1.91 ZO Мизийски гори от сребролистна липа на площ 1.9 ха 

1. 91АА „Източни гори от космат дъб" на площ 171.7 ха 



2. 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори” на площ 424.4 ха 

 

3. Общата  площ на ЗЗ BG 0001034 „Остър камък”  на общински горски територии е 2642.6 ха , 

от които 2263.3 ха /85.7%/ залесена и 379.3 ха /14.3%/ незалесена. ЗЗ попада в землищата на с. 

Брягово, с. Войводово, с. Динево, с. Книжовник, с. Козлец, с. Конуш, с. Криво поле, с. 

Любеново, с. Малево, с. Мандра, с. Орлово, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Текето и 

с. Тракиец. В тези площи е предвидено да се извършат  основно постепенно-ктоловинни  и 

постепенни сечи. Предвидено е залесяване на гори на площ 17.6 ха, като за посадъчен материал 

ще се използват фиданки от дървесни видове събразени със статута на защитената зона. За 

осигуряване на пожарна защита са планирани лесокултурни прегради, противопожарни пояси, 

окосяване и изнасяне на леснозапалими материали покрай пътища,  предупредителни табели и 

плакати, преносими потопяеми помпи и др. Не са проектирани ловностопански мероприятия. 

В ЗЗ BG 0001034 „Остър камък” на територията на Община Хасково се намират следните 

местообитания: 

1. 91АА „Източни гори от космат дъб" на площ 773.8 ха 

2. 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори” на площ 1271.9 ха 

 

4. Общата  площ на ЗЗ BG 0002092 „Харманлийска река”  на общински горски територии е 

945.7 ха, от които 795.1 ха /84.1%/ залесена и 150.6 ха /15.9%/ незалесена. ЗЗ попада в землищата 

на с. Брягово и  с. Родопи. В тези площи е предвидено да се извършат  основно постепенно-

ктоловинни възобновителни сечи. Не се предвижда ново залесяване.  За осигуряване на пожарна 

защита са планирани окосяване и изнасяне на леснозапалими материали покрай пътища, 

преносими потопяеми помпи и др. Не са проектирани ловностопански мероприятия. 

 

5. Общата  площ на ЗЗ BG 0002103 „Злато поле”  на общински горски територии с площ 0.5 ха , 

от която всичката е залесена. ЗЗ попада в землището на с. Нова надежда. В тези площи  не е 

предвидено да се извършат  сечи. Не се предвижда ново залесяване.  Не са планирани 

противопожарни мероприятия.. Не са проектирани ловностопански мероприятия. 

 

В териториалният обхват на  Община Хасково, попадат две защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии (ЗЗТ): 

Защитена местност ”Злато поле”, обявена  със Заповед №РД-476/11.07.2001г на МОСВ – 

подотдели: 770 в, 770д ,770 е с обща площ 0.5 ха, от която цялата е залесена. На територията на  

защитената местност няма предвидени горскостопански и ловностопански мероприятия. 

Природна забележителност „Находище на снежно кокиче” обявена със Заповед 

№763/14.08.1981г. на КОПС-  подотдел 90 ц, ч, щ, ю, я, 8, 9;  с обща площ 11.6 от която 10.4 ха 

залесена и 1,2 ха незалесена. Не се предвидени горскостопански и ловностопански 

мероприятия. 

 

В обяснителната записка в систематизиран вид е направена характеристика на основните 

показатели по ГСП. Предвидените дейности в насажденията, попадащи в границите на 

зааштената зона, са представени във вид на обобщени справки за сегашния и бъдещ състав на 

насажденията, за проектираните възобновителни сечи по вид, залесявания, противопожарни 

мероприятия и др. 

I. Сечи 

1.Общата площ на  ЗЗ BG0000578 „Река Марица” на общински горски територии е 

обща площ 36.5 ха от които 34.6 ха /94,8%/  са залесени и 1.9 ха /5.2 %/ назалесени . На 

териториите с обособени местообитания  не  е предвидено да се извършат  

възобновителни  сечи. 

 

2. Общата  площ на ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” на общински горски територии е 



764,2 ха, от които 674,5 ха /88.3%/ залесени  89,7 ха /11.7%/ незале сени. Плануваното 

годишно  ползване по ГСП от 2014г е 549 куб.м. /58.2 % от средногодишния прираст  – 

943 куб.м./, като размерът на годишното ползване  в общинските гори  в ЗЗ BG 0001031 

„Родопи Средни”  е 1.48%. На териториите с обособени местообитания е предвидено 

да се извършат: 

2.1 Възобновителна сеч: 

А.Постепенно-котловинна сеч: 

  91АА „Източни гори от космат дъб"  с площ 25.5 ха 

  91МО Балкано-панонски церово-горунови гори на площ 186.2 ха  

2.2 Гола сеч са планирани в акациеви и тополови насаждения  

 

3.  Общата  площ на ЗЗ BG 0001034 „Остър камък”  на общински горски територии е 

2642.6 ха, от които 2263.3 ха /85.7%/ залесена и 379.3 ха /14.3% / незалесена. 

Плануваното годишно  ползване по ГСП от 2014г е 1900 куб.м. (74.6% от 

средногодишния прираст – 2547 куб.м), като размерът на годишното ползване  в 

общинските гори  в ЗЗ BG 0001034 „Остър камък”  е 1.8%. На териториите с 

обособени местообитания е предвидено да се извършат  възобновителни сечи.  

3.1 Възобновителна сеч. 

А. Постепенно-котловинна сеч: 

 91АА „Източни гори от космат дъб" на площ 33.9 ха 

 91МО Балкано-панонски церово-горунови гори на площ 421.3 ха 

Б. Краткосрочно–постепенна сеч: 

 91МО Балкано-панонски церово-горунови гори на площ 205.7 ха 

3.2 Гола сеч са планирани в акациеви и тополови насаждения  

 

4. Общата  площ на ЗЗ BG 0002092 „Харманлийска река”  на общински горски 

територии е 945.7 ха , от които 795.1 ха /84.1%/ залесена и 150.6 ха /1 5.9%/ незалесена. 

Плануваното годишно  ползване по ГСП от 2014г е 199 куб.м. (35.7% от 

средногодишния прираст – 558 куб.м), като размерът на годишното ползване  в 

общинските гори  в ЗЗ BG 0002092 „Харманлийска река”  е 1.02%. На териториите с 

обособени местообитания е предвидено да се извършат  възобновителни сечи.  

4.1 Възобновителна сеч. 

А. Постепенно- котловинна сеч на площ 78.8 ха в подотдели: 461 а, ж, 465 е, 466 г, 468 

л, 504 ж, 505 б.   

4.2 Гола сеч са планирани в акациеви  на площ 14.9 ха в подотдели:  461 б, е, л, м, р, 463 

в, 466 ж, 468 а, в, и, к, м, 469 о, 504 и.  

 

5. Общата  площ на ЗЗ BG 0002103 „Злато поле”  на общински горски територии с 

площ 0.5 ха , от която всичката е залесена. В тези площи  не е предвидено да се 

извършат  сечи. 

 

I I. Залесяване и възобновяване   

В обособените местообитания на защитена зона  ЗЗ BG0000578 „Река Марица” ще се 



разчита основно на естествено възобновяване. Няма/не се предвижда ново залесяване. 

В обособените местообитания на защитена зона  ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” ще се 

разчита основно на естествено възобновяване. Няма/не се предвижда ново залесяване.  

В обособените местообитания на защитена зона  ЗЗ BG 0001034 „Остър камък”  ще се 

разчита основно и единствено на естествено възобновяване. Не се предвижда ново 

залесяване. Предвидено е залесяване на гори на площ 17.6 ха, като за посадъчен 

материал ще се използват фиданки от дървесни видаве събразени със статута на 

защитена зона 

В обособените местообитания на защитена зона  ЗЗ BG 0002092 „Харманлийска река” ще 

се разчита основно на естествено възобновяване. Няма/не се предвижда ново 

залесяване. 

В обособените местообитания на защитена зона  ЗЗ BG 0002103 „Злато поле”  ще се 

разчита основно на естествено възобновяване. Няма/не се предвижда ново залесяване. 

 

I I I. Противопожарни мероприятия. 

1. Горите в защитена зона  ЗЗ BG0000578 „Река Марица” са отнесени към  IV 

клас на пожарна опасност. Към клас IV са отнесени основно издънкови и семенни 

насаждения на свежи месторастения, както и намиращите се в съседство голи  площи. 

1.1 Предвижда се провеждането на следните противопожарни мероприятия : 

 окосяване и изнасяне на леснозапалими материали покрай пътища 

  преносима потопяема помпа 

 не се предвидени бариерни прегради,  минерализовани ивици, лесокултурни 

прегради,   пожарозащитни пояси, предупредителни табели, наблюдателни пунктове 

и др. 

 

2 Горите в защитена зона  ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” са отнесени към  III и IVклас 

на пожарна опасност. Към клас III са отнесени издънкови насаждения на сухи 

месторастения и широколистни култури на сухи и свежи месторастения от  орех и 

акация. Към клас IV са отнесени основно издънкови и семенни насаждения на свежи 

месторастения, както и намиращите се в съседство голи площи. 

2.1 Предвижда се провеждането на следните противопожарни мероприятия : 

 окосяване и изнасяне на леснозапалими материали покрай пътища 

 преносими потопяеми помпи налични са 2 бр. площадки  за зареждане с противопожарни 

цели – яз. „Гарваново” и яз „Клокотница” 

 предупредителни табелки и плакати  в отдел 110 л. 

 Места за обръщане на противопожарни автоцистерни се намират в следните подотдели 78 7 

90 л, 95 в, 107 11. 

 не се предвидени бариерни прегради,  минерализовани ивици, лесокултурни 

прегради,   пожарозащитни пояси, наблюдателни пунктове и др.  

 

3. Горите в защитена зона  ЗЗ BG 0001034 „Остър камък”  са отнесени I, II,  III и IV 

клас на пожарна опасност. Към клас I са отнесени с много висока пожарна опасност 

всички млади насаждения от млади иглолистни култури на сухи до свежи 

месторастения и иглолистни култури на сухи месторастения  на възраст от 10-40 

години. Към клас II са отнесени млади широколистни култури на сухи до свежи 

месторастения и иглолистни култури на сухи месторастения  на възраст   20 -40 години. 

Към клас III са отнесени издънкови насаждения на сухи месторастения  и широколистни 

култури на сухи и свежи месторастения от акация, както и намиращите се в съседство 

голи площи. Към клас IV са отнесени основно издънкови и семенни насаждения на 



свежи месторастения, както и намиращите се в съседство голи площи. 

3.1 Предвижда се провеждането на следните противопожарани мероприятия : 

 окосяване и изнасяне на леснозапалими материали покрай пътища 

 преносими потопяеми помпи -7 бр. площадки  за зареждане с противопожарни цели – р. 

Марица,  яз. „Стамболийски”, яз „Тракиец”, язовира до 413 – в2 и язовира ЮЗ от с. Родопи. 

 лесокултурни прегради 

 предупредителни табелки и плакати  в отдел 297 8, 470 г, 471 е. 

 Места за обръщане на противопожарни автоцистерни се намират в следните подотдели 243 

ж, 246 е, 297 и. 

 не се предвидени бариерни прегради,  минерализовани ивици,  пожарозащитни пояси, 

наблюдателни пунктове и др.  

 

4. Горите в защитена зона  ЗЗ BG 0002092 „Харманлийска река” са отнесени I, II,  III  клас на 

пожарна опасност. Към клас I са отнесени с много висока пожарна опасност всички млади 

насаждения от млади иглолистни култури на сухи до свежи месторастения и иглолистни 

култури на сухи месторастения  на възраст от 10-40 години. Към клас II са отнесени млади 

широколистни култури на сухи до свежи месторастения и иглолистни култури на сухи 

месторастения  на възраст   20-40 години. Към клас III са отнесени издънкови насаждения на 

сухи месторастения и широколистни култури на сухи и свежи месторастения от акация, както и 

намиращите се в съседство голи площи.  

4.1 Предвижда се провеждането на следните противопожарани мероприятия : 

 окосяване и изнасяне на леснозапалими материали покрай пътища 

 преносими потопяеми помпи - 2  бр. площадки  за зареждане с противопожарни цели – р. 

Харманлийска и язовира ЮЗ от с. Родопи. 

 не се предвидени бариерни прегради,  минерализовани ивици,  пожарозащитни пояси, 

наблюдателни пунктове, лесокултурни прегради,предупредителни табелки и плакати, 

места за обръщане на противопожарни автоцистерни и др. 

 

5. Горите в защитена зона  ЗЗ BG 0002103 „Злато поле”  са отнесени към  IV 

клас на пожарна опасност. Към клас IV са отнесени основно издънкови и семенни насаждения 

на свежи месторастения, както и намиращите се в съседство голи площи. Върху горските 

територии на ЗЗ BG 0002103 „Злато поле”   не е  предвидено изграждането на съоражение или 

извърщване на мероприятия които касаят пожарното устройство. 

 

IV.Ловностопански мероприятия. На територията на Община Хасково не са планирани 

ловностопански мероприятия за подобряване на хранителната и защитната база на дивеча 

/дивечови сечища, дивечови ниви и ловни проески/. 

 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на чл.2, 

ал.1, т. 2 от Наредбата за ОС и подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно 

въздействие върху цитираните защитени зони.  

Съгласуването на инвестиционното предложение за „Горскостопански план за периода 2014-

2023г. за горските територии общинска собственост в териториалния обхват на община 

Хасково” се основава на следните 

 

 

МОТИВИ: 

 

1.Горскостопанските дейности, заложени в ГСП, са в съответствие с утвърдената от 

Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Система от режими и мерки за 



стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания. включени в 

европейската екологична мрежа Натура 2000. Предвид тяхното местоположение, вид и обем, не 

се очаква значително унищожаване и/или увреждане на природните местообитания, предмет на 

опазване в защитени зони - зона  ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, ЗЗ BG 0001034 „Остър камък” и ЗЗ BG 0002092 

„Харманлийска река”, тъй като: Предвидените сечи засягат в тях природни местообитания 

91АА „Източни гори от космат дъб" и 91 МО „Балкано-панонски церово-горунови гори, но ще се 

реализират върху ограничени площи в сравнение с представеността на местообитанията в 

зоните.  

2. В границите на защитени зони ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни”   на територията на Община 

Хасково, освен посочените в т. 1.1. горски природни местообитания, са представени и 91ZO 

„Мизийски гори от сребролистна липа", където не са предвидени никакви горскостопански 

мероприятия, поради което не се очаква  отрицателно въздействие върху тях. 

3. В границите на ЗЗ BG0000578 „Река Марица”  и  ЗЗ BG 0002103 „Злато поле”  не са 

предвидени никакви горскостопански мероприятия, поради което не се очаква  отрицателно 

въздействие върху местообитанията на видовете предмет на опазване в тях.  

4.Заложеното поетапно реализиране на горскостопанските дейности по ГСП  не предполага 

трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или 

миграция на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони. 

 5.Не се очаква изпълнението на предвидените в ГСП  горскостопански мероприятия да нарушат 

целостта и кохерентността на защитените зони, както и да доведат до фрагментация и 

прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях.  

6.Не се очаква реализацията на ГСП  да доведе до кумулативно въздействие със значителен 

ефект върху видове и горски местообитания, предмет на опазване в защитените зони, в резултат 

на реализацията на настоящия ГСП, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или 

проекти със сходен характер. 

 7.При извеждането 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 видовете, предмет на опазване в защитените зони. 

 

 

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 

отрицателни въздействия, при осъществяването на ГСП  Община Стамболово да се спазват 

следните 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 

1.В горски природни местообитания, попадащи в границите на защитена - зона BG 0001031 

„Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в 

насажденията които не са в напреднала фаза на възобновителния процес, ,,постепенно-

котловинните" сечи да бъдат изведени с удължен възобновителен период (25-30 години), с цел 

опазване на естествения семенен произход на насажденията, 

2. При провеждане на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на защитените 

зони, да се запазят минимум 10 м3/ха мъртва и/или гниеща дървесина (ако има такава), с цел 

запазване на подходящите местообитания на видовете безгръбначни, предмет на опазване. 

 3.Във всички отдели в границите на защитените зони с предвидени възобновителни сечи, да се 

оставят единични хралупести дървета, при наличие на такива, като подходящи местообитания за 

птици и бозайници, предмет на опазване в нея. 

 4.В границите на защитена зона BG0001032 „Родопи Средни” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна да се оставят минимум 10 % от териториите на 

горските природни местообитания, за осигуряване на гори във фаза на старост (Old - growth 

forests). 

5. В границите на защитена зона  ЗЗ BG 0001034 „Остър камък” предвидената 

възобновителна сеч  – постепенно котловинна за природни местообитания 91АА „Източни 

гори от космат дъб" -  подотдели – 297 ж,з, 457 и, в, 475 а, 760 ж, на площ 33.9 ха и  91 МО 



„Балкано-панонски церово-горунови гори” в подотдели  - 243 а, в, г, д, е, ж, и, н, 244 з, о, р, у, 

245 а, в, г, ж, 246 б, в, з, и , 247 к, 257 и, 258 б, 260 к, п, р, т, х, 295 в, з, к, 296 е, ж, к, л, 297 е, и, с, 

323 а, б,  459 а, 461 а, ж, 465 е, 466 г, 467 г, и, 468 л, 470 б, 471 з, 474 м, н, о, 476 е, и, к, л, 477а, б, 

в, д, е, 478 б, ж, з, и, к, л, 504 ж, 505 б, 760 б, г  с обща площ 421.3 ха  да се извършва извън 

размножителния период на птиците – 01.03.-31.07. 

6. В границите на защитена зона  ЗЗ BG 0002092 „Харманлийска река” предвидената 

възобновителна сеч  – постепенно котловинна на площ 78.8 ха в подотдели: 461 а, ж, 465 е, 466 

г, 468 л, 504 ж, 505 б.  да се извършва извън размножителния период на птиците – 01.03.-

31.07. 

 

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10 от Наредбата за ОС и 

документацията към него, както и за всички План-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта 

и технологичните планове за залесяване, включващи основни видове и видове за замяна на залесяването, 

различни от посочения оптимален бъдещ състав, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено 

настоящото решение, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок 14 дни 

от настъпването им. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните лица 

носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие. 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната 

среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за 

отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен 

срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или 

Административен съд Хасково. 

 

 

Дата: 24.11.2014 г.  

 

 

 

Директор:  

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

 

 


