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РЕШЕНИЕ № ХА - 30 - ОС/2017 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, 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.), във връзка с чл.6а от същата и 
представената  писмена документация от възложителя, с уведомление с Вх.№ БР-144/16.05.2017г.  

 
Р Е Ш И Х: 

 
Съгласувам Горскостопански план (ГСП) и План за защита от пожари (ПЗП) на горските територии и 
земеделските територии, придобили характеристики на гора собственост на “АТ Свилена” ЕООД, които 
няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, както 
и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000212 “Сакар”, за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна, както и защитена зона BG0002021 “Сакар” за 
опазване на дивите птици.  
Местоположение: Настоящият Горскостопански план и План за защита от пожари на горските 
територии и земеделските територии, придобили характеристики на гора обхваща частни горски 
територии в разположени в района на дейност на ТП ДГС “Свиленград”, в границите на землището на с. 
Лисово (имоти №№ 081003;085001;086001), община Свиленград, област Хасково  
Възложител: АТ Свилена“ ЕООД, гр. Любимец, обл. Хасково 
Обща информация за инвестиционното предложение: 
В РИОСВ-Хасково е внесен с уведомление Вх. № БР-144/16.05.2017г. „План за Инвентаризация, 
Горскостопански план, План за дейностите по опазване от пожари и данни за защитени зони по 
Директива Натура 2000 на земеделски територии придобили характеристика на гора“ собственост на 
“АТ Свилена” ЕООД.  
В този горскостопански план предмет на оценка са горите (така накратко ще се наричат земеделските 
територии, придобили характеристика на гора) собственост на “АТ Свилена” ЕООД , разположени в 
района на дейност на ТП ДГС “Свиленград”, в границите на землището на с. Лисово (имоти №№ 
081003;085001;086001), община Свиленград, област Хасково. Целта на настоящия горскостопански план 
(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, 
както по количество, така и по качество на добиваните сортименти. 
ГСП и ПЗП не попадат в разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и съответно не 
подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху 
околната среда и екологична оценка, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 
Предвид териториалния обхват на ГСП и ПЗП и характера на предвидените с него дейности, 
компетентния орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за 
съвместимостта му с предмета и целите за опазване на защитените зони по реда на Глава втора от 
Наредбата за ОС. 
След преглед на внесеното уведомление, както и приложената информация, по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредбата за ОС, след направена справка беше установено следното: 
1. ГСП и ПЗП не засягат защитени територии, обявени по Закона за защитените територии. 
2. В ГСП и ПЗП са предвидени дейности, които засягат територии, попадащи изцяло в границите на  
следните защитени зони по Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 
- Защитена зона BG0000212 “Сакар” – за опазване на природните местообитанията и на дивата флора и 
фауна, приета с решение №661/16.10.2007 г. (ДВ бр. 85/23.10.2007 г.) на МС, което е допълнение към 
решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.) на МС, с обща площ 574.3 ха. 
- Защитена зона BG0002021 “Сакар” – за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-
758/19.08.2010 г. (ДВ бр. 72/14.09.2010 г.) и № РД-70/28.01.2013 г. (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.) на МОСВ с 
обща площ 574.3ха.  
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3. Реализацията на ГСП и ПЗП ще засегне следните природни местообитания, предмет на опазване в 
горепосочената защитена зона за хабитатите: 
- 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum (Galio-Carpinetum oak hornbeam forests): 46 д,  и,  к;  
47 з,  и; 49 б,  в,  г,  д,  е;  50 а,  б;  51 б, с обща площ 102.6 ха. В местообитание 9170 са обособени гори във 
фаза на старост, които са разположени в следните отдели и подотдели: 47 з, 49 д - с обща площ  10.7 ха, 
което представлява 10.4% от площта  на местообитанието в зоната 
- 91АА Източни гори от космат дъб (Eastern white oak forests): 55 ж, 57 к, 63 е, с обща площ 6.7 ха. 
В местообитание 91АА са обособени гори във фаза на старост, които са разположени в следните отдели и 
подотдели : 57 к - с обща площ  3.1 ха, което представлява 46.2% от площта  на местообитанието в зоната 
- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори (Pannonian-Balkanic turkey oak – sessile oak forests): 46 е,  
ж,  з, 50 в,  г,  д, 51 в,  г,  д,  е, 52 а,  б,  в,  г,  д, 53 а,  б,  е,  ж,  н, 54 а,  б,  г, 55 а,  б,  г,  д, 56 е,  ж,  з,  и, 57 ж,  
з,  т, 63 а,  б,  г,  ж, 64 а,  б,  в, с обща площ  446.5 ха. В местообитание 91M0 са обособени гори във фаза на 
старост, които са разположени в следните отдели и подотдели: 46 е, 53 а, 56 е,  з, 63 г, 64 а - с обща площ 
49.4 ха, което представлява 11.1% от площта на местообитанието в зоната 

 
МОТИВИ: 

 
1. Предвидените горскостопански дейности, заложени в ГСП са в съответствие с утвърдената от 
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите „Система от режими и мерки за 
стопанисване на горите, попадащи в горските типове местообитания, включени в европейската 
екологична мрежа Натура 2000“. Предвид тяхното местоположение, вид и обем не се очаква значително 
унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в горецитираните 
защитени зони. 
2. 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, предмет на опазване в защитените зони. 
3. Не се очаква изпълнението на предвидените в ГСП горскостопански мероприятия да доведе до 
нарушаване целостта и кохерентността на защитените зони, в които попадат, както и до увеличаване 
степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорните връзки 
от значение за видовете предмет на опазване в зоните. 
4. Не се очаква реализацията на ГСП да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху 
видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му 
спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти. 
5. При извеждане на горскостопанските мероприятия, не се очаква генериране на шум, емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие, включително 
значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони. 
6. Обособени са гори във фаза на старост, във горските местообитания, по подотдели заемащи подходящ 
процент от общата площ на местообитанието. 
 
С цел предотвратяване, намаляване и  възможно най – пълно отстраняване на евентуални отрицателни 
въздействия, при осъществяване  на ГСП да се спазват следните 

 
УСЛОВИЯ: 

 
1. Предвидените постепенно-котловинните сечи да бъдат изведени с възобновителен период 30 години. 
2. При провеждане на горскостопанските мероприятия да се спазват стриктно разпоредбите на “Система 
от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от Приложение № 1 от Закона за 
биологичното разнообразие”, утвърдена на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 05.05.2011 г. за 
сечите в горите от ИД на ИАГ. 
3. При извеждане на възобновителните сечи да се спазват стриктно планираните в ГСП мерки: да се 
оставят единични хралупести или групи от стари дървета, подходящи за укрития на птици и бозайници, 
както и да се поддържа мъртва дървесина от 8 до 10 на сто от запаса на насажденията. Също така се 
запазват най-малко 3 – 5 бр. дървета на хектар с диаметър над 20 см. на височина 130 см. с цел 
осигуряване на биотопна дървесина. 
4. Във връзка с опазване на защитени по Закона за биологичното разнообразие видове птици, които са и 
предмет защита в зоните за опазване на дивите птици – да не се секат дървета с гнезда.  
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5. При реализацията на план-извлечението да не се изграждат нови горски пътища. Извозът на 
дървесина да се извършва с животинска тяга до съществуващи пътища. 
6. С цел поддържане на природозащитното състояние на горепосочените типове природни 
местообитания, както и недопускане на значително безпокойство на видове, предмет на опазване в 
защитените зони - процента на ползване при извеждане на постепенно-котловинните сечи да се 
намали на 20%. 
 
При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14 дневен срок след 
настъпване на измененията. 
При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните 
лица носят административнонаказателна 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. 
Съгласно чл. 31, ал. 23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване на 
вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, ако в продължение на 5 
години от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на 
проекта или инвестиционното предложение или по одобряване на плана или програмата. 
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: 12.06.2016 г.  
 
 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
 
 
 


