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РЕШЕНИЕ № ХА - 25 - 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, 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-237/14.08.2014г.  

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам Горскостопански план (ГСП) и План за защита от пожари (ПЗП) на горските 

територии собственост на община Димитровград, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и 

животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000287 

„Меричлерска река”, BG0000435 „Река Каялийка”, BG0000578 „Река Марица” и  

BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и дивата флора и 

фауна и защитени зони BG0002081 „Марица - Първомай”, BG0002103 „Злато поле” за 

опазване на дивите птици.  

Местоположение: Настоящият Горскостопански план и План за защита от пожари на 

горските територии обхваща общински горски територии в землищата на гр. Димитровград, 

гр.Меричлери, с.Бодрово, с.Брод, с.Бряст, с.Великан, с.Воден, с.Върбица, с.Голямо Асеново, 

с.Горски извор,с.Длъгнево, с.Добрич, с.Долно Белово, с.Здравец, с.Злато поле, с.Каснаково, 

с.Крепост, с.Крум, с.Малко Асеново, с.Радиево, с.Райново, с.Светлина, с.Сталево, с.Странско, 

с.Черногорово и с.Ябълково. 

Възложител: Община Димитровград, ИН 000903533, адрес: обл.Хасково, общ.Димитровград, 

гр. Димитровград, бул.”Георги Сава Раковски” № 15. 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

ГСП и ПЗП на Община Димитровград са за периода 2014г.- 2023г. и съгласно чл.13, ал.8, т.2 

от Закона за горите, предстоят да бъдат утвърдени от Директора на Регионална дирекция по 

горите. Те 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, по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС, уведомление, 

приложената информация и направена справка беше установено, че в ГСП и ПЗП са 



предвидени дейности, които засягат територии от община Димитровград, попадащи частично 

или изцяло в границите на  осем защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Общата площ на всички защитени зони по Натура 2000, 

разположени върху горските територии на община Димитровград е 607,2 ха, което 

представлява 21,7% от площта на общинските горски територии. 

 BG0000287 „Меричлерска река”, за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. От територията, устройвана с ГСП 

и ПЗП на община Димитровград 74,5 ха са горските територии попадащи в границите на 

защитената зона, от които 47,7 представляват местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от 

Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки в 

територията на общината. В ГСП са предвидени сечи в 4,1 ха и забрана за паша на 53,0 ха.  По 

ПЗП е предвидено, през пожароопасния сезон, окосяване на тревата 10-20 м от двете страни на 

пътищата.  

 BG0000435 „Река Каялийка”, за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. От територията, устройвана с ГСП 

и ПЗП на община Димитровград 3,3 ха са горските територии попадащи в границите на 

защитената зона. В зоната е установено местообитание 91АА Източни гори от космат дъб с 

площ от 0,2 ха. В ГСП са предвидени сечи в 3,1 ха. Не са проектирани залесявания и 

противопожарни мероприятия. 

 BG0000578 „Река Марица”,  за опазване на природните местообитания и дивата флора 

и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. От територията, устройвана с ГСП и 

ПЗП на община Димитровград 125,0 ха са горските територии попадащи в границите на 

защитената зона, от които: 

- 1,4 ха представляват  местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus 

laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки;  

- 4,4 ха представляват местообитание 91АА Източни гори от космат дъб;  

- 57,3 ха  представляват местообитание 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 

- 0,5 ха представляват местообитание 92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. 

В защитената зона е предвидено извеждането на сечи върху 68,9 ха, от които 49,2 ха в 

местообитание 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори, залесяване на обща площ 4,5 

ха и забрана за паша на 57,6 ха. По ПЗП е предвидено, през пожароопасния сезон, окосяване 

на тревата 10-20 м от двете страни на пътищата.  

 BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. От територията, устройвана с ГСП 

и ПЗП на община Димитровград 403,7 ха са горските територии попадащи в границите на 

защитената зона, от които:  

- 40,0 ха представляват местообитание 91АА Източни гори от космат дъб;  

- 293,9 ха представляват местообитание 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори. 

В защитената зона е предвидено извеждането на сечи върху 204,9 ха, от които176,9 ха в 

местообитание 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори и 3,8 ха в местообитание 91АА 

Източни гори от космат дъб, попълване на редини на площ 0,4 ха и забрана за паша на 288,6 

ха. По ПЗП е предвидено, през пожароопасния сезон, окосяване на тревата 10-20 м от двете 

страни на пътищата и поставяне на 3 бр. табели с противопожарно съдържание. 

 BG0002081 „Марица - Първомай”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 

№ РД-909/11.12.2008г. От територията, устройвана с ГСП и ПЗП на община Димитровград 2,9 



ха са горските територии попадащи в границите на защитената зона. В ГСП са предвидени 

сечи в 1,7 ха, залесяване на площ 1,0 ха и забрана за паша на 2,2 ха. По ПЗП е предвидено, 

през пожароопасния сезон, окосяване на тревата 10-20 м от двете страни на пътищата. 

 BG0002103 „Злато поле”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

771/28.10.2008г. От територията, устройвана с ГСП и ПЗП на община Димитровград 2,5 ха са 

горските територии попадащи в границите на защитената зона. В ГСП не е предвидено 

извършването на възобновителни сечи, както и залесяване, но е предвидена забрана за паша на 

1,3 ха. Няма проектирани противопожарни мероприятия. 

В горските територии на община Димитровград, разположени в защитени зони, попада и 

Защитена местност „Злато поле”, обявена със Заповед № РД-476/11.07.2001г. с цел опазване 

на влажна зона край р.Марица, местообитание на множество застрашени от изчезване и 

защитени от закона видове растения и животни. В защитената местност не са предвидени 

дейности. 

І.СЕЧИ 

1. В защитена зона BG0000287 „Меричлерска река”, за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна са предвидени възобновителни „голи” сечи в ОГТ на 

обща площ от 4,1 ха в акациеви насаждения, извън природни местообитания, предмет на 

опазване в зоната. 

2. В защитена зона BG0000435 „Река Каялийка”, за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна са предвидени възобновителни „голи” сечи в ОГТ на обща площ от 3,1 

ха в акациеви насаждения, извън природни местообитания, предмет на опазване в зоната. 

3. В защитена зона BG0000578 „Река Марица”, за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна са предвидени възобновителни постепенно-котловинни сечи в ОГТ на 

обща площ от 48,6 ха и отгледни сечи (прореждане) на площ от 0,6 ха в местообитание 91М0 

Балкано-панонски церово-горунови гори.  

Проектирани са също и гола сеч на 19,6 ха в акациеви (15,3 ха) и тополови (4,3 ха) насаждения 

и отгледни сечи (прореждане) в тополови насаждения на площ от 0,1 ха, извън природни 

местообитания.  

4. В защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна, са предвидени възобновителни постепенно-котловинни сечи в ОГТ на 

обща площ от 180,7 ха в следните местообитания: 

- 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори- на площ от 176,9 ха. 

- 91АА Източни гори от космат дъб- на площ от 3,8 ха. 

Предвижда се и 15,8 ха гола сеч в акациеви насаждения, 4,0 ха възобновителни постепенно-

котловинни сечи и отгледни сечи прореждане в широколистни гори – 8,4 ха извън природни 

местообитания. 

5. В защитена зона BG0002081 „Марица - Първомай”, за опазване на дивите птици, са 

предвидени възобновителни „голи” сечи в ОГТ на обща площ от 1,7 ха в тополови (І-214) и 

акациеви гори. 

6. В защитена зона BG0002103 „Злато поле”, за опазване на дивите птици, не е предвидено 

извършването на възобновителни сечи.  

ІІ.ЗАЛЕСЯВАНЕ И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ 

1. В защитени зони BG0000287 „Меричлерска река” и BG0000435 „Река Каялийка” за 

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и в защитена зона 



BG0002103 „Злато поле”, за опазване на дивите птици, в насаждения ще се разчита на 

естествено възобновяване. Не е предвидено ново залесяване.  

2. В защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна, в насаждения с обособени местообитания ще се разчита на естествено 

възобновяване.  Предвидено е ново залесяване на площ от 2,4 ха и залесяване в зрели 

насаждения след гола сеч на площ от 2,1 ха, където за посадъчен материал ще се използват 

фиданки от следните дървесни видове: благун на 1,9 ха и топола (І-214) на 0,5 ха – ново 

залесяване; топола (R-16 Robusta) на 0,1 ха и топола (І-214) на 2,0 ха – в зрели насаждения 

след гола сеч. 

3. В защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна, в насаждения с обособени местообитания ще се разчита на естествено 

възобновяване. Предвидено е попълване на редини на площ от 0,4 ха, където за  посадъчен 

материал ще се използват фиданки от Червен дъб. 

4. В защитена зона BG0002081 „Марица - Първомай”, за опазване на дивите птици, ще се 

разчита на естествено възобновяване. Предвидено е залесяване в зрели гори след гола сеч на 

площ от 1,0 ха, където за  посадъчен материал ще се използват фиданки от топола (І-214). 

ІІ.ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. В защитена зона BG0000435 „Река Каялийка” за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002103 „Злато поле”, за опазване на дивите 

птици не са планирани противопожарни мероприятия. 

2. В защитени зони BG0000287 „Меричлерска река”, BG0000578 „Река Марица” за 

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона 

BG0002081 „Марица - Първомай”, за опазване на дивите птици не са предвидени други 

противопожарни мероприятия, освен окосяване на тревата 10-20 м от двете страни на 

пътищата през пожароопасния сезон. 

3. В защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна, не са предвидени други противопожарни мероприятия, освен 

окосяване на тревата 10-20 м от двете страни на пътищата през пожароопасния сезон и 

поставяне на 3 бр. предупредителни табели с противопожарно съдържание. 

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за ОС бе установено, че ГСП 

и ПЗП са допустими при спазване на режимите на защитени зони BG0002081 „Марица - 

Първомай” и BG0002103 „Злато поле” за опазване на дивите птици и защитена местност 

„Злато поле” определени със заповедите за обявяването им.  

Съгласуването на ГСП и ПЗП  се основава на следните 

 
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 защитени зони BG0000435 „Река Каялийка”, BG0000287 „Меричлерска 

река”, BG0000578 „Река Марица” и BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, тъй като: 



1.1. Предвидените сечи засягат природни местообитания 91М0 Балкано-панонски церово-

горунови гори и 91АА Източни гори от космат дъб, но ще се реализират в ограничени площи 

в сравнение с представеността на местообитанието в зоните. 

1.2. ГСП не предвижда изпълнение на горскостопански дейности в природни местообитания 

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia, 92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba, предмет на опазване в 

защитените зони, поради което няма вероятност от пряко или косвеното им увреждане и/или 

унищожаване, включително и фрагментиране. 

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. 

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

отрицателни въздействия, при осъществяване  на ГСП да се спазват следните  

 

УСЛОВИЯ: 

 
1. Предвид хода на проведеното възобновяване през изминалия период, в природни 

местообитания 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори и 91АА Източни гори от 

космат дъб попадащи в границите на защитени зони BG0000578 „Река Марица” и 

BG0001031 „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 

защитените зони, да се запазят минимум 10 м
3
/ха мъртва и/или гниеща дървесина, с цел 

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

3. В границите на защитените зони да се оставят минимум 10 % от териториите на горските 

природни местообитания за осигуряване на гори във фаза на старост.  

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

се оставят единични хралупести дървета, като подходящи местообитания за птици и 

бозайници, предмет на опазване. 

 

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал.1 от Наредбата за 

ОС и документацията към него, както и за всички План-извлечения за промяна 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 от някое от обстоятелствата, при 



които е издадено настоящото решение, възложителят 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 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: 08.09.2014 г.  

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 
 


