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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА – 35 - ОС / 2015 г. 

 

за преценяване на 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 (ДВ, бр. 

73/2007г.) и представената  писмена документация 

 

относно: Горскостопанска програма за ПИ 77195.504.18 от КК на гр. Хасково от Румен Митков 

Аленаков, упълномощен представител на наследниците на Теофана Митева Стайкова. 

 

възложител: Румен Митков Аленаков 

 

РЕШИХ: 

 

Съгласувам: Горскостопанска програма (ГСП) за ПИ 77195.504.18 от КК на гр. Хасково от Румен 

Митков Аленаков, упълномощен представител на наследниците на Теофана Митева Стайкова. 

Реализацията на ГСП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в 

защитена зона BG0001031 “Родопи – Средни“ – за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, приета с Решение №661/16.10.2007г. на МС. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

ГСП попада изцяло в защитенина зона BG0001031 “Родопи – Средни“, определена съгласно 

изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, приета с Решение №661/16.10.2007г. на МС. 

Предвижда се провеждането на постепеннокотловинна сеч с интензивност 30%, както и двукратно 

премахване на подлеса с цел осигуряване семенното възобновяване на дъба. 

В посоченият имот №77195.504.18 от КК на гр. Хасково, с площ 89,962 дка, попадат части от 

подотдели 80 „г“ , 80 „и“ и 80 „4“ от ГСП на ТП ДГС Хасково.  

Имотът, в който ще се реализира ГСП попада в Защитена зона BG0001031 “Родопи – Средни“ – за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение 

№661/16.10.2007г. на МС.   

Посочените насаждения с преобладаване на благун и храстов подлес от дрян, глог, трънка и др. 

представляват природно местообитание тип: 91М0 – Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests - 

Балкано-Панонски церово-горунови гори - Подтип 2 Тракийски смесени термофилни дъбови гори 

Ксеротермни до мезоксеротермни дъбови гори на хълмистите равнини, предпланините и ниските 

планини на Южна България. 

Състоянието на местообитанието е добро, но гората е почти едновъзрастова и с издънков произход, 

наблюдава се съхнене по върховете на дъбовете – около 10-20%.  

На терен бе установено, също така и наличието на подлес (храстов етаж под склопа на дървесния) 

предимно от смрадлика, глог, дрян, келяв габър и трънка.  

Установено бе и наличието на подраст от дъб със семенен произход. 

 

Във връзка с изискванията на Глава шеста от ЗООС, посочените в ГСП дейности не са включени 

към никоя 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. 

 

ГСП 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. 5 от Закона за биологичното 

разнообразие. 

 



МОТИВИ: 

 

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно 

въздействие върху защитената зона, предвид анализа на предоставената информация и критериите по 

чл. 16 от Наредбата за ОС. 

2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по 

смисъла на ЗЗТ.  

3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в 

защитена зона Защитена зона BG0001031 “Родопи – Средни“, но при спазване на поставените 

условия, не се очаква фрагментация, загуба на площи, както и влошаване на природозащитното 

състояние на местообитанията на видовете и местообитания, предмет на опазване в защитената зона. 

4. С реализацията на ГСП не се очаква да се наруши биологичната и екологичната цялост на 

зоната. 

5. След извършване на съгласуваните сечи, при спазване на поставените условия, се очаква 

подобряване на благоприятното природозащитно състояние на местообитание 91М0, което включва: 

- подобряване на семенното възобновяване на дъба; 

- подобряване на състава на местообитанието след намаляване на процента на подлеса; 

- получаване на разновъзрастова гора; 

 

УСЛОВИЯ: 

 

1. Да не се създават нови горски пътища, добитата дървесина да се извозва само по 

съществуващи такива. 

2. С цел подобряване и запазване на благоприятния консервационен статус на хабитата, да не 

се премахват коренните дървесни видове дива череша, липа, ясени, скоруша, брекиня, полски бряст, 

кленове и други. 

3. Да се оставят не по-малко от 8-10 % мъртва дървесина. 

4. С цел запазване устойчивостта на хабитата най-качествените дървета - 10 бр./dka. да се 

запазят. 

 
 

 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. 

 

22.10.2015 г. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 
 


