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РЕШЕНИЕ № ХА - 33 - ОС / 2013 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.) във връзка с чл.6а от същата и представената  писмена документация от 

възложителя, съгласно Част А, Приложения №1 и №2 към чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за 

ОС с писма с Вх.№ БР-213/26.07.2013г. и Вх.№ БР-213(2)/26.07.2013г.  

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам горскостопанска програма за извеждане на възобновителна сеч (окончателна 

фаза на постепенна сеч) в имот № 140012, обща площ 25,390 дка, НТП дървопроизводствена 

площ, в землището на с.Върбово, общ. Харманли, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и 

животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони от екологичната 

мрежа Натура 2000. 
 

Местоположение: имот № 140012, обща площ 25,390 дка, НТП дървопроизводствена площ, 

в землището на с.Върбово, общ. Харманли 

 

Възложител: „Комултек” ЕООД, гр.Харманли 
 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

Имот № 140012, землище с.Върбово, общ.Харманли попада в подотдел 335-г по ЛуП на 

ДГС-Хасково. Насъждението е от стопански клас Зимнодъбов средно и нискобонитетен за 

превръщане. Съгласно изготвеното план-извлечение е била изведена осветителна фаза Ф2 с 

интензивност 50%. Към момента насаждението е на 60 г. с височина 16 м, пълнота- 0,3, в 

добро санитарно състояние и равномерен строеж. Разпределението на залесената площ по 

вид е 2,0 ха зимен дъб и 0,5 ха благун, налични са единични дървета габър, клен и липа.  

Съставът на подрастта освен дъб включва единично клен и значително дрян и мъждрян. 

Подрастът от дъб е от 15 см до 150 см, като преобладава ниския. Подрастът от клен е рядко, 

но с височина до 130 см. Подрастът от дрян е значително (по цялата площ на имота) и с 

височина около 40- 50 см. По периферията на имота е наличен подраст от мъждрян с 

височина около 150- 160 см. При проверка на место бяха потвърдени горепосочените 

таксационни характеристики на насаждението и беше установено, че имота представлява 

местообитание 91М0 Подтип 2 Тракийски смесени термофилни дъбови гори. Съгласно 

Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000, не се допуска оголването на 

площи, които довеждат до коренни промени на условията и затрудняват адаптацията на 

останалите организми. Дъбовете трябва да бъдат задържани на корен по-дълго, за да се 

гарантира тяхното бъдещо участие. Лесовъдските дейности трябва да бъдат насочени към 

запазване на характеристиките на насаждението и ненарушаване на ландшафтния облик.  
 



Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС имот № 140012, обща площ 

25,390 дка, НТП дървопроизводствена площ, в землището на с.Върбово, общ. Харманли 

попада в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

Съгласно представената информация, имот № 140012, землище с.Върбово, общ.Харманли не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии.   

Във връзка с изискванията на Глава шеста от ЗООС, бе установено, че горскостопанска 

програма за извеждане на възобновителна сеч (окончателна фаза на постепенна сеч) в имот 

№ 140012, обща площ 25,390 дка, НТП дървопроизводствена площ, в землището на 

с.Върбово, общ. Харманли не попадат в Приложение №1 към чл.92, т.1, както и в 

Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, предвид което същата не е предмет на 

задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на преценяване на 

необходимостта от ОВОС, съгласно изискванията на раздел І и ІІІ от Глава шеста на ЗООС.  

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящата горскостопанска програма бе установено, че същата е извън обхвата на чл.2, 

ал.1 от Наредбата по ОС.  

Горскостопанската програма попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и 

компетентния орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по реда на 

чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

 

Съгласуването на горскостопанската програма за извеждане на възобновителна сеч 

(окончателна фаза на постепенна сеч) в имот № 140012, обща площ 25,390 дка, НТП 

дървопроизводствена площ, в землището на с.Върбово, общ. Харманли се основава на 

следните 

МОТИВИ: 

1. Предвидената сеч засяга природно местообитание 91М0 Подтип 2 Тракийски смесени 

термофилни дъбови гори, но ще се реализира върху ограничена площ в сравнение с тази на 

местообитанието в зоната, поради което не се очаква да доведе до значително увреждане 

и/или унищожаване на местообитанието в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” 

при спазване на определените в настоящото Решение условия. 

2. Заложените сечи не предполагат трайно влошаване качествата на местообитания за 

размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в 

защитената зона при спазване на определените в настоящото Решение условия. 

3. Не се очаква дейностите по горскостопанската програма да нарушат целостта и 

кохерентността на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, както и да доведат до 

увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на 

биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната. 

4. Не се очаква реализацията на горскостопанската програма да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 

защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 

програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

5.  При извеждане на горскостопанските мероприятия не се очаква генериране на шум, 

емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно 

въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите 

на опазване в защитената зона. 



Реализацията на дейностите заложени в настоящата горскостопанска програма се съгласува 

при спазване на следните 

 

УСЛОВИЯ: 
 

1. При провеждане на възобновителната сеч в местообитание 91М0 Подтип 2 Тракийски 

смесени термофилни дъбови гори, с оглед осигуряване на евентуално семеносене и запазване 

на земната повърхност от прегаряне следва, най-качествените дървета до 10 бр/дка да се 

запазят,  при което интензивността на плануваната окончателна фаза не може да е 100%. 
 

2. При провеждане на възобновителната сеч да се запазят минимум 10м
3
/ха мъртва и/или 

гниеща дървесина, ако има такава, с цел запазване на подходящи местообитания на видове 

безгръбначни, предмет на опазване в зоната. 

3. При наличие на хралупести дървета, същите да се запазят, като подходящо 

местообитание за прилепи, предмет на опазване в зоната. 

4. Да се проведат съответните мероприятия за опазване и отглеждането на съществуващия 

дъбов подраст, като се запазят и единичните кленове. 

 

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 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: 26.08.2013 г.  

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


