
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ  ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

град ПЛОВДИВ 
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ Пд-ОС-031/2010 г. 
  

 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие  
 

На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие / Обн. ДВ. бр.77 от 
9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., 
изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 
Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. 
бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 
2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009 г./  и чл.18 
ал.1 и ал.2 от Наредба 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.73/2007 г.,  във връзка с постъпило уведомление и документация 
към него в РИОСВ-Пловдив с вх. № 1520/19.07.2010 г.  

Р Е Ш И Х 

Съгласувам  плана - „Промяна  на вида сеч  в отдел 19 „и”, землище на с. Богдан, 
отдели  42 „о”, 48 „г”, 108 „о”, 111 „щ”, 90 „а”, 91 „а”, , землище на с. Каравелово, отдел 
273 „з”, землище на с. Климент, отдел 273 „и”, землище на с. Войнягово, общ. Карлово,  
по ЛУП на ДГС Карлово от 2004 г. 

местоположение – отдел 19 „и” 42 „о”, 48 „г”, 108 „о”, 111 „щ”, 90 „а”, 91 „а” - защитени зони 
„Средна гора” с код BG 0001389  и „Средна гора” с код BG 0002054, отдели  273 „з” и 273 „и” 
- защитена зона ”Река Стряма” BG 0000429 . 

с възложител – ДГС - Карлово,  Адрес :  гр.Карлово,     -  
   

 
Характеристика  на  плана:        
С плана се предвижда  извеждане на отгледни, санитарни и голи сечи, при спазване на поетите 
ангажименти от ДАГ за устойчиво и  многофункционално  стопанисване на горите, както и 
поддържане на здравословното им състояние. Имотите са  собственост на МЗГ – ДГС.   
Предвидените в плана дейности са представени в следната таблица: 

Отд. подотд състав възрас
т Ст.клас пълнот

а 
бони
тет 

Предлагана 
вид сеч Землище 

19 и 
Чб10 56 ЧБК 0,8 3 пробирка-

10% 
Богдан 

42 о 
Бк9,см1 46 БВ 0,8 1 пробирка-

10% 
Каравелово 

48 г Здб10,кгбр 61 ЗдВП 0,8 3 пробирка- Каравелово 



10% 

108 о 
Чб10,кгбр 51 ЧБК 0,9 1 пробирка-

15% 
Каравелово 

111 щ 
Чб10,кгбр 56 ЧБК 0,9 4 пробирка-

15% 
Каравелово 

90 а 
Бк10 106 

 
БВ 0,6 2 Санитарна 

5% 
Каравелово 

91 а 
Бк10 106 БВ 0,6 1 Санитарна 

5% 
Каравелово 

273 з 
Тп І-214 10 15 Тополов 0,8 1 гола-100% на 

площ 7,5 ха. 
Климент 

273 и 

Тп І-214-10 13 Тополов 0,8 1 санитарна-
100% на 

площ 0,5 ха. 

Войнягово 

 

Процедурата по оценка за съвместимост на  плана се извършва на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 
от  Наредба 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 (Наредба за ОС).  
Защитените зони     „Средна гора” с код BG 0002054 и „Средна гора” с код BG 0001389,  в 
които попадат  отдел 19 „и”, землище на с. Богдан, отдели  42 „о”, 48 „г”, 108 „о”, 111 „щ”, 90 
„а”, 91 „а”, землище на с. Каравелово, са включени съответно в списъка на защитените зони за 
опазване на дивите птици,  приет с Решение на МС № 802 от 04.12. 2007 г. ./ДВ. бр. 107/2007 
г./ и списъка на защитените зони за опазване природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приет с Решение на МС № 661 от 16.10.2007 г./ДВ. бр. 85/2007 г./. Защитена зона 
”Река Стряма” BG 0000429, в която попадат отдел  273 „з”, землище на с. Климент и отдел 
273 „и”, землище на с.Войнягово, общ. Карлово,  е включена в списъка на защитените зони за 
опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на МС № 
122от 02.03.2007 г.  До момента на издаване на решението, защитените зони не са обявени със 
заповед на министъра на околната среда и водите.  Площите не попадат в границите на 
защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и  за инвестиционното 
предложение не се прилагат изискванията на чл 12 от Наредбата за ОС. 

 Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона се 
основава на следните мотиви:  

1. С реализацията на  плана не се уврежда значително предмета на опазване в 
защитена зона „Средна гора” с код BG 0002054, защитена зона „Средна гора” с 
код BG 0001389  и защитена зона ”Река Стряма” BG 0000429.  

2. Дейността не  е свързана с промяна предназначението и начина на трайно 
ползване на земята.  

3. Предвиждат се отгледни и санитарни сечи – тип „пробирка”, с интензивност 10 % 
- за отдел 19 „и”, 42 „о”, 48 „г”. За отдели 108 „о”, 111 „щ” – тип „пробирка”, с 
интензивност 15 %. За отдели  90 „а”, 91 „а” – санитарна сеч с интензивност 5 %. 
За отдел 273 „з” зает с насаждение от хибридна топола тип Тп –214-10 – гола сеч 
с интензивност 100 %. В отдел 273 „и” с насаждения от хибридна топола тип Тп –
214-10 санитарна сеч -100%, поради изкореняване на тополите вследствие 
заливане на насаждението от р. Стряма.  

4. С реализацията на  плана не се очаква фрагментация на защитените зони и на 
природните местообитания предмет на опазване в   тях. 

5. С реализацията на плана се цели  поддържане здравословното състояние на 
гората. 

6. До площите в които ще се реализира плана има изградени горски пътища и  не е 
необходимо изграждане на нови пътища..   

7. За  площите в който ще се реализира  плана няма данни за  наличие на  находища 
на защитени растителни видове и постоянни местообитания на защитени 



животински видове.  
8. Реализацията на  плана няма вероятност да доведе до намаляване числеността и 

плътността на популациите на видовете растения и животни, предмет на опазване 
в защитените зони. 

9. Не се очакват   кумулативни въздействия върху защитените зони. 
10. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат 

значително отрицателно въздействие върху защитените зони. 
11. Планът и предвидените дейности в него не попадат в обхвата на Приложения  № 

1 и № 2  на Закона за опазване на околната среда. 
 
Реализацията на  плана се съгласува при следните 
 

условия: 
1. Дейностите по реализацията на плана да се извършат извън размножителния период на 

птиците – 15 април – 30 юни. 
2. При извеждане на сечите, да се оставят до 10 куб.м/ха стояща и лежаща маса, в различни 

степени на разпад.  
3. Да не се допуска засягане на други площи от границите на защитените зони, извън тези, 

определени в настоящето решение.  
4. Да се извърши залесяване на отдели 273 „з” и 273 „и” с подходящи за местообитанието 

дървесни видове. 
5. В отдели 273 „з” и 273 „и”, по брега на реката  да се създаде пояс с широчина 10 м. от  

дървесни и храстови видове от върба, черна топола и черна елша, участващи в състава 
на природни местообитания 92 АО и 91ЕО, предмет на опазване в защитена зона „Река 
Стряма”. 

6. Да не се допуска изграждане на нови пътища или разширяване на съществуващите 
горски пътища.   

7. Движението на техниката да се извършва само по съществуващите пътища.  
 

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на 
изискванията на 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. 

При всички случаи на промяна в данните на инвестиционното предложение, 
посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е 
издадено решението, възложителят, съответно новия възложител е длъжен да уведоми 
компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.   

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред 
министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пловдив по реда 
на Административно процесуалния кодекс. 
 

ДИРЕКТОР:...........................  

                     /Д. Димитров/           
 
/Съгласно Заповед №РД-186/25.02.2010 г. на Министъра на околната среда и водите/   
 
гр. Пловдив     
02. 08. 2010 г.              
 


