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

град ПЛОВДИВ 
     гр.Пловдив, бул.“Марица”N:122, тел./факс 628 994, е-mail: riosv_plovdiv@dir.bg 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ Пд-ОС-072/2010 г. 
  

 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие  
 

На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие 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., изм. и доп.бр.81/2010 г.),  във връзка с постъпило в 
РИОСВ-Пловдив уведомление и документация към него с вх. № 2358/30.11.2010 г.  

          Р Е Ш И Х 

Съгласувам  плана - „Промяна  на вида и интензивността на сечта  в отдели  97 „а”, 98 
„з”, 113 „ж”, 113 „и”, 116 „з”, землище на гр. Клисура, общ. Карлово,  по ЛУП на ДГС 
Клисура от 2006 г.” 
 
местоположение –  отдели  97 „а”, 98 „з”, 113 „ж”, 113 „и”, 116 „з”, землище на гр. 
Клисура, общ. Карлово,  по ЛУП на ДГС Клисура от 2006 г.”, защитени зони „Средна 
гора” с код BG 0001389  и „Средна гора” с код BG 0002054  
 
с възложител – ДГС - Клисура,  Адрес :  гр.Клисура,        

 
 
Характеристика  на  плана:        
С плана се предвижда  извеждане на отгледна сеч – пробирка, съответно - 15 % в отдел 113 
„и” и 20 % отдели  97 „а”, 98 „з”, 113 „ж”, 116 „з”. Предвидените сечи са в съответствие с  
поетите ангажименти от ДАГ за устойчиво и  многофункционално  стопанисване на горите, 
както и поддържане на здравословното им състояние. Имотите са  собственост на МЗГ – ДГС.   
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  цитираните по-горе отдели в землището  на гр.Клисура, 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./. 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 защитените зони се 
основава на следните мотиви:  

1. Дейността не  е свързана с промяна предназначението и начина на трайно ползване 
на земята, респ. загуба на площ от защитените зони.  



2. С реализацията на  плана не се очаква увреждане или намаляване площта на 
природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитена зона  „Средна гора” (BG 0001389)  и на местообитания на птици, предмет 
на опазване в защитена зона „Средна гора” (BG 0002054). 

3. Предвидените в плана отгледни сечи-пробирки с интензивност 15 % и 20 %  в 
цитираните по-горе отдели няма вероятност да доведат до изменения в числеността, 
структурата и плътността на популациите на видовете птици, предмет на опазване в 
защитена зона „Средна гора” (BG 0002054) за опазване на дивите птици.  

4. С реализацията на  плана не се очаква фрагментация на защитените зони и/или до 
прекъсване  на  биокоридорните  връзки в и между тях, от значение за опазваните 
видове. 

5. С реализацията на плана се цели  поддържане здравословното състояние на гората. 
6. До площите в които ще се реализират предвидените в плана дейности има изградени 

горски пътища и  не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.  
7. Предвид характера и мащаба на предвидените дейности, не се очакват   значителни 

отрицателни кумулативни въздействия върху защитените зони. 
8. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци в количества, които да окажат 

значително отрицателно въздействие върху защитените зони. 
9. 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 – 30 март – 30 юни. 

2. При извеждане на сечите да се оставят до 10 куб.м/ха мъртва или гниеща дървесина, с 
цел осигуряване на подходящи местообитания за птици, насекоми и бозайници, предмет 
на опазване в защитените зони.  

3. Да се оставят единични хралупести и надлесни дървета, подходящи местообитания за 
птици и бозайници (прилепи), предмет на опазване в защитените зони.  

4. Да не се допуска засягане на други площи от границите на защитените зони, извън тези, 
определени в настоящото решение.  

5. Складирането на добитата дървесина да се извършва на широки места в обхвата на 
съществуващите горски пътища.  

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

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:...........................  

                     /инж. В. Атанасова/           
гр. Пловдив     
08.12.2010 г.              


