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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ Пд-ОС-040/2010 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. № 1834/30.08.2010 г.  

Р Е Ш И Х 

Съгласувам  плана - „Извеждане на санитарна сеч в отдел 46 „з”, землище на гр. 
Кричим”.  

местоположение – отдел 46 „з”, землище на гр. Кричим - защитена зона „Родопи -Западни” с 
код BG 0001030. 

с възложител – ДГС – Кричим,  Адрес :  гр.Кричим,    Директор -  
    

 
Характеристика  на  плана:        
С плана се предвижда  извеждане на санитарна сеч, 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: 

Отдел ДГС 

   Ползване  
Запас без Запас с Про- без клони, Ползване с 

клони, куб.м клони, куб.м цент куб.м клони, куб.м 
 Учас- Пов- Про- Въз- Пъл- Висо- Бони- Диам. На на  на на  на  на 

 тие реда из- раст нота чина, тет 1,3 м. 1 цялата на 1 цялата полз- 
на 
1 цялата на 1 цялата 

Състав   ход   м.   ха площ ха площ ване ха площ ха площ 
По ЛУП 2010 година Площ на насаждението 

46 “з” Бб 10  Ест. 70 0,6 22 2 30 235 3970 275 4645      
 ела                 



 бк                 
 подраст                 
 См 7  Изк. 30 0,5 4  6          
 Ела 3  Ест.   5  8          
                  
                  
                  
 ОБЩО 235 3970 275 4645      

Сегашно състояние Площ на насаждението 
46 “з” Бб 10  Ест. 70 0,6 22 2 30 235 3970 275 4645     111 

 ела                 
 бк                 
 подраст                 
 См 7  Изк. 30 0,5 4  6          
 Ела 3  Ест.   5  8          
                  
                  
                  
 ОБЩО 235 3970 275 4645 2,4    111 

 

С плана се предвижда да се изведе санитарна сеч в отдел 46 „з”, само на площ от 0,2 ха. 
Общия процент на ползване на дървесината в насаждението ще е 2,4 %. Изпълнението на 
плана не е свързано с изграждането на нови пътища. Предвидено е в насаждението да се 
оставят до 10 куб. м. /ха. стояща и лежаща маса, в различна   степен на разпад. 
Провеждането на санитарната сеч се налага вследствие наличие на снеголом и снеговал 
през зимата на 2009 – 2010 г.  с наличие на паднали пречупени дървета на площ от 16,9 
ха, в т. ч. на площ от 0,2 ха снеголом и снеговал на 100 %. На основание разпореждане на 
Зам. Директора на РДГ – Пловдив е извършена проверка на место на 18.08.2010 г. от 
комисия с представител на Лесозащитна станция - Пловдив и РИОСВ – Пловдив. 

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).  
Защитена зона    „Родопи -Западни” с код BG 0001030  в която попада отдел 46 „з”, землище 
на гр. Кричим е включена в 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./.    
До момента на издаване на решението, защитената зона не е обявена със заповед на министъра 
на околната среда и водите.  Площта не попада в границите на защитена територия, по смисъла 
на Закона за защитените територии и  за  плана 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  предмета на опазване в защитена зона 
„Родопи -Западни” с код BG 0001030 

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

3. Предвижда се извеждане на  санитарна сеч  с интензивност 100 %  само в малка 
площ – 0,2 ха от отдел 46 „з” и премахване на  паднали и пречупени дървета на 
площ от 16,9 ха вследствие снеголом и снеговал.  

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 санитарната сеч, 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 не се допуска изграждане на нови пътища или разширяване на съществуващите горски 

пътища.   
5. 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:...........................  

                     / инж. В. Атанасова/           
 
  
 
гр. Пловдив     
03. 09. 2010 г.              
 


