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РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ОС/ 2012 г. 
за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие 

 
На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 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.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., 
изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г. и представена писмена документация от възложителя по 
чл.10, ал.1 и чл.11, ал.1 от Наредбата (вх.№178/17.01.2012г.) 

 
 
Р Е Ш И Х 

 
Съгласувам: осъществяването на Горскостопанска програма за имоти с № 053004 и 
056001  в землището на с. Изгрев, общ. Сливен, засягаща защитена зона „Твърдишка 
планина” с код BG0000211 по чл.6, ал.1, т.1 и 2  от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР) за която прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху защитената зона.  
с възложител: Емилия Йорданова Биджева,  ул.”Панайот Хитов” № 3, гр.Велико 
Търново. 
характеристика на инвестиционното предложение: Целта на програмата е извеждане 
на възобновителна – краткосрочно постепенна сеч – окончателна фаза с интензивност 100 
% в имот № 053004 (подотдел 122 „о” съгласно ЛУП от 2003 г на ДГС Стара река) и  
санитарна сеч с интензивност 50 % в имот № 056001 (подотдел124 „е”) в землището на 
с.Изгрев, общ. Сливен. Имотите са частна собственост с начин на трайно ползване 
„Широколистна гора”. С вх.№ 3060/20.07.2012г в РИОСВ - Стара Загора е постъпило 
уведомление за ИП по чл.10, ал.1 с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация и 
документ за платена такса съгласно 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 (Наредбата). 
 
Горскостопанската програма  не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии (ЗЗТ). 
 
Програмата попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното разнообразие и 
чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с 
промяна на предназначението и/или на начина на ползване на имота) от Наредбата и 
подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС). 
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Реализацията на програмата е на територия, включена в границите на  защитена зона: 
 „Твърдишка планина” с   идентификационен  код BG0000211 за опазване на типовете 
природни местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) и опазване на местообитания на видовете растения и животни (без 
птици), посочени в приложение № 2 от ЗБР; 
 
 
МОТИВИ: 
 
Горскостопанската програма не предвижда смяна предназначението или начина на трайно 
ползване на имоти с №№ 053004 и 056001, които са с начин на трайно ползване 
„Широколистна гора” с обща площ 86,499 дка в землището на с.Изгрев, общ.Сливен. 

От реализацията на програмата ще бъде засегната незначителна част -  0,02% от площта 
на защитена зона “Твърдишка планина”  с код  BG0000211. 
 
При извършена на 10.08.2012г   проверка  на подотдел 124 „е” с представители на РДГ 
Сливен, са установени 30 % повреди от снеговал и снеголом.  
 
Предвидените сечи са в насаждения съставени предимно от обикновен габър и не 
представляват местообитания предмет на опазване в защитена зона “Твърдишка планина” 
с код BG0000211.  
 
Ивеждането на сечите  не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища - ще 
се използват съществуващите горски пътища. 

 
Горскостопанската програма  не генерира отпадъци или емисии, които при 
експлоатацията могат да увредят местооботания или популации на защитени видове. С 
реализирането и, не се очакват  отрицателни последствия върху екологичната мрежа, 
която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. 
  
Въз основа на характеристиките и местоположението на горскостопанската програма, не 
се очаква фрагментиране на природните местообитания предмет на опазване в зониата. 

 
Разгледаните характеристики на горскостопанската програма: площта върху която 

ще се реализира; наличието на необходимата инфраструктура; обстоятелствата, че няма да 
бъдат използвани невъзобновими природни ресурси, като и липсата на генерирани 
отпадъци и емисии, отнесени към процента на засягане от територията на защитената зона, 
налагат обоснования извод, че извеждането на предвидените в програмата сечи в 
имоти с № 053004  и 056001 (подотдели 122 „о” и 124 „е” съгласно ЛУП от 2003 г на 
ДГС Стара река) в землището на с.Изгрев, общ. Сливен няма вероятност да окажат 
значително отрицателно въздействие върху защитена зона „Твърдишка планина” с 
код BG0000211  по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).  
 

 
УСЛОВИЯ: 

 
 

1. Интензивността на санитарната сеч в подотдел 124 „е” да не надвишава 30%.  
 
 



 
 

При промяна на горскостопанската програма, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ Стара Загора в срок до 
14 дни от настъпване на изменението. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

17.08.2012г 
 
 
 
 
инж. ПЕНКА НАЧЕВА 
Директор на РИОСВ – Стара Загора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


