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РЕШЕНИЕ № ХА - 24 - 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-206/23.07.2014г. 

 

относно: проект за „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на 

горски територии собственост на Община Минерални бани, област Хасково”  

 

 

Р Е Ш И Х: 

 

Съгласувам проект за „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на 

горски територии собственост на Община Минерални бани, област 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 № 661/16.10.2007г . 

 

Местоположение:  горски територии собственост на Община Минерални бани, попадащи в 

землищата на селата : Ангел войвода, Боян Ботево, Винево, Караманци, Колец, Сираково, 

Спахиево, Сусам, Сърница и Татарево. 

 

възложител: Община Минералин бани, ул „Васил Левски” №3, с. Минерални бани, област 

Хасково 

 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

 

Проект за „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на 

горски територии собственост на Община Минерални бани, област Хасково  е възложен 

за разработване през 2013 г. и предстои да бъде утвърден от РДГ Кърджали. В ГСП предмет на 

оценка са горските територии на община Минерални бани. В плана 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. В резултат на изводите за състоянието на растителността и  

насажденията се дава оценка на типовете горски месторастения и видовете подходящи 

за всеки тип месторастене за  в бъдеще. Целта на настоящия ГСП 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, да се увеличи продуктивността на гората от единица площ, да се 

подобрят защитните, водоохранни, водорегулиращи, здравни и други функции на 

насажденията. Планирането на лесовъдските мероприятия е съобразено с предмета и 

целите на защитените зони и ограничителните режими на защитените зони п о Закона за 

биологичното рзанообразие . 

 



 

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

посочените дейности в ИП проект за „Инвентаризация, горскостопански план и план за защита 

от пожари на горски територии собственост на Община Минерални бани, област 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 Минерални бани, област Хасково са предвидени дейности, които засягат 

териториалният обхват на ОП Общинско горско стопанство “Бряст лес” - Община Минерални 

бани, попадащи в границите на части от една защитена зона („Натура 2000” места) по смисъла 

на ЗБР а именно ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни”, определена съгласно изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от 

Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. Общата й площ разположена  върху 

горските територии на Община Минерални бани е 7 569.9 ха., от които 6858,1 ха са залесени и 

711.8 ха назалесени. В тези площи е предивидено е да се извършат основно постепенно-

котловинни и групови-постепени възобновителни сечи. Не се предвижда ново залесяване. За 

осигуряване на пожарна защита са планирани  лесокулутрни прегради, минерализовани ивици и 

наблюдателни кула. Не са проектирани ловностопански мероприятия. 

 

В ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” на територията на Община Минерални бани се намират 

следните местообитания: 

1. 9170 „Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum” 743.7 ха 

2. 91МО „Балкано-панански церово-горунови гори” на площ 4086.3 ха 

3. 91WO „Мизийски букови гори” на площ 184.0 ха 

4. 91ZO „Мизийски гори от сребролистна липа" на площ 13.1 ха 

5. 91АА „Източни гори от космат дъб" на площ 392.9 ха 

 

В териториалният обхват на ОП Общинско горско стопанство “Бряст лес” - Община 

Минерални бани, попадат шест защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените.територии (ЗЗТ): 

Защитена местност ”Айда”, обявена  със Заповед №РД-549/07.05.2003г на МОСВ – отд. 152 

“с”, с обща площ 3.5 ха, която е изцяло залесена. На територията на  защитената местност няма 

предвидени горскостопански и ловностопански мероприятия. 

Природна забележителност „Изправеният камък – Дикили таш”, обявена със Заповед 

№3796/11.10.1979г. на МГГП- отд. 198-4, с обща незелесена площ 0.2 ха. Не се предвидени 

горскостопански и ловностопански мероприятия. 

Природна забележителност „Находище на божур и момина сълза”  обявена със Заповед 

№415/12.06.1979г. на КОПС- отд.: 152 “д”, 153 “а”, 156 “ф” с обща незелесена площ 3.0 ха. Не 

се предвидени горскостопански и ловностопански мероприятия. 

Природна забележителност „Огледната скала – Айкас”, обявена със Заповед №РД-

551/07.05.2003г. на МОСВ – отд. 165-2, с обща незелесена площ 1.5 ха. Не се предвидени 

горскостопански и ловностопански мероприятия. 

Природна забележителност „Орлова скала”, обявена със Заповед №1427/13.05.1974г. на 

МГОПС - отдел и подотдел 199-4, с обща незелесена площ 1.5 ха. Не се предвидени 

горскостопански и ловностопански мероприятия. 

Природна забележителност „Пробитият камък”, обявена със Заповед №1427/13.05.1974г. на 

МГОПС – отд. 181-5, с обща незелесена площ 1.0 ха. 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 защитена зона BG 00001031 „Родопи Средни” за опазване на 

природните местобитения на дивата флора и фауна  разположена  върху горските 

територии на Община Минерални бани е 7 569.9 ха., от които 6858,1 ха са залесени и 

711.8 ха незалесени. Плануваното годишно  ползване по ГСП от 2014г е 12 705 

куб.м.(96.5 % от средногодишния прираст), като размерът на годишното ползване  в 

общинските гори  в ЗЗ „Родопи Средни” е 2.14%. 

1.1 Възобновителни сечи:  

А) Постепенно- котловинна сеч: 

 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum на площ 502.0 ха 

 91МО Балкано-панански церово-горунови гори на площ 2503. 5 ха 

Б) Групово-постепенна сеч 

 91WO Мизийски букови гори на площ 62.3 ха 

В) Голи сечи - предвидени са само в акациеви и тополови насаждения на площ 11.5 ха. 

I I. Залесяване и възобновяване   

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

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

залесяване.За възстановяване на насаждения с обща площ 26.3 ха, в т.ч. 0.5ха  

попадащи в местообитание 91 МО,  в зрели гори след гола сеч – 0.2ха, както и  

попълване редини - -5.1 ха е предвидено залесяване с посадъчен материал от местни 

фидове, съобразено със специалния статут на зоната. 

 

I I I. Противопожарни мероприятия. 

1. Горите в защитена зона  BG 0001031 „Родопи Средни” са отнесени към  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. 

2. Предвижда се провеждането на следните противопожрани мероприятия : 

2.1Лесокулутрни прегради – предвидени  са нови лесокрутрурни прегади с обща дължина 

11.4 км представляващи просеки по била с ширина 20 м – 11.4 км. 

2.2 Минерализовани ивици – планиран са нови с обща дължина 1.8 км в отдел 139 б, д, е 

2.3 Предвидена е стационарна кула между 154 и 155 отдел  /землище с. Спахиево/.  

2.4 Не се предвидени бариерни прегради,  площадки за кацане нан авиационна техника  и др. 

 

IV.Ловностопански мероприятия. На територията на Община Минерални бани не са 

планирани ловностпонски 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 цитираната защитена зона.  

Съгласуването на инвестиционното предложение за Проект „Инвентаризация, 

горскостопански план и план за защита от пожари на горски територии собственост на 

Община Минерални бани, област 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 защитена зона BG0001031 „Родопи - Средни” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, тъй като: 1.1.Предивдените сечи засягат природни 

местообитания 9170 „Дъбово-габърови гори от типа Uulio-Curpinetum", 91 МО „Балкаии- 

Ианоиски церово-горунови гори '. 91W0 „Мизийски букови гори", но ще се реализират върху 

ограничени площи в сравнение с представеността на местообитанията в зоните. 

2. В границите на защитената зона на територията на Община Минерални бани, освен 

посочените в т. 1.1. горски природни местообитания, са представени и 91ZO „Мизийски гори от 

сребролистна липа", 91АА „Източни гори от космат дъб", където не са предвидени никакви 

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

 3.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 защитената зона. 

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

целостта и кохерентността на защитената зона, както и да доведат до фрагментация и прекъсване 

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

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

ефект върху видове и горски местообитания, предмет на опазване в защитената зона, в резултат 

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

проекти със сходен характер. 

 6.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 защитената зона. 

 

 

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

отрицателни въздействия, при осъществяването на ГСП  Община Минерални бани 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 които 

насажденията 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 защитената 

зона, 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 защитената зона 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 BG0001031 „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). 

 

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: 01.09.2014 г.  

 

 

 

Директор:  

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

 

 


