Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-60-ПР/2013 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и
ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и
ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация
от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и
2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална здравна инспекция гр.
Стара Загора.
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на
съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Изграждане на 200 дка плантация от бързорастящи
дървета Пауловния с цел добив на биомаса в имот № 49494.774.123 в землището на гр.
Мъглиж, общ. Мъглиж, което няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове,
предмет на опазване в защитени зони.
с възложител „Тихомир Йовчев Ванков, с. Дъбово, ул. „Васил Левски“ 30.
МОТИВИ:
I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване
и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
 Инвестиционното предложение е свързано със създаване на 200 дка плантация от
бързорастящи дървета Пауловния с цел добив на биомаса. Предвидената дейност
попада в Приложение № 2, т. 1 – Селско, горско и водно стопанство, буква „г” –
първично залесяване и обезлесяване с цел промяна предназначението на земята и
на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на
необходимостта от извършване на ОВОС.
 Инвестиционното предложение предвижда залесяване на пустеещи земеделски
земи с интензивни култури от бързорастящ вид Пауловния за добив на биомаса и
с оглед спиране на започналите ерозионни процеси и деградация на земеделската
земя в района в имот № 49494.774.123 в землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.
Според утвърденият тенологичен план за залесяване схемата за засаждане е 1х1
метра или 1000 дървета в един декар. Общият брой на дърветата за залесяване е
200 000 бр. Изграждането на плантацията от 200 дка Пауловния ще осигури
препазване от ерозия на почвите. Чрез богатите си на азот листа и окапването им
на есен ще се подобри качеството на почвата (рекултивация на почвата).
Дейността включва следните мероприятия:

Мероприятия

Мярка

Количество

Метод на обработка

2
I. Почистване на терена
1. Подготовка на терена –
почистване от дървета и
храсти
2. Почистване от камъни
II. Разходи за създаване
3. Риголване
4. Подравняване на почвата
след риголване
5. Оран
6. Запасяващо торене с
органични торове
7. Дисковане, двукратно

3

4

5

дка

200

Машинно с верижна
машина

дка

200

Ръчно

дка

200

Машинно

дка

200

Машинно

дка

200

Машинно

дка

200

Машинно

дка

400

Машинно

8. Култивиране, двукратно

дка

400

Машинно

9. Маркиране с колчета
10. Посадъчен материал двегодишен
11. Превоз на посадъчен
материал
12. Съхранение на
фиданките
13. Отваряне на дупки за
засаждане
14. Засаждане
15. Поливане

бр.

200000

Ръчно

бр

200000

Закупуване

км.

50

Микробус

дка

200

Ръчно

дка

200

Моторен свредел

дка
дка

200
200

Ръчно
Ръчно

 Разглежданите площадки предвидени за реализация на инвестиционното
предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или
друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни
предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от
увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната
среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
 Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
залесяване с интензивните култури няма да доведе до генериране на отпадъци,
поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране. Отделената при
почистването на терените вършина ще бъде предавана на населението за
отопление.
 Инвестиционното предложение предвижда залесяване на пустеещи земеделски
земи с интензивни бързорастящи култури от Пауловния в землището на гр.
Мъглиж, общ. Мъглиж. За нуждите на залесяване на терените е необходимо да се
извърши пълна механизирана почвоподготовка включваща: почистване на храсти
и изкореняване на пънове, избутване на изкоренените пънове, подравняване на
площта след изкореняване, риголване, подравняване на площите след риголване и

механизирано пробиване на отвори за залесяване. Имотът предивен за реализация
на ИП е с площ от 323.933 дка, като плантацията ще се разположи на площ от 200
дка. Засаждането на Пауловнията не се отличава съществено от засаждането на
другите видове дръвчета. Саденето на Пауловнията започва след приключване на
вегетацията и окапването на листата, обикновено от началото на месец ноември
до средата на месец април. След около 10 - тата година се извършва сечта на
бързорастящите видове за дървесина от лицензирана фирма. За реализацията на
инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите
полски пътища за достъп до селскостопанските земи в района.
 Реализирането на инвестиционното предложение ще доведе до намаляване на
ерозията, подобряване на водния баланс и смекчаване на климатичните промени.
Дърветата пауловния пречистват въздуха и служат като бариера против шума.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии,
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
 Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 49494.774.123 в
землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. Към момента имотът е неизползван и е с
площ 323,933 дка и начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“.
Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма
да бъдат засегнати.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
 Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация за преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС за залесяване на пустеещи земеделски
земи и създаване на дървесни видове култури с цел добив на биомаса в землището
на гр. Мъглиж се установи, че не попада в защитени зони на екологичната мрежа
Натура 2000. Най - близко разположената защитена зона е „Тулово” с код BG
0000203, която се намира на около 6,5 км на юг от площадката предвидена за
реализация на инвестиционното предложение.
 Не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии
(ЗЗТ). Земята е пустееща с ниска категория. Предвид характера,
местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило или увредило
по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в
защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадката на обекта има
съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на
нови пътища. Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии,
които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или
популации на защитени видове. С реализирането на инвестиционното
предложение, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху
екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното
разнообразие. Няма да се засегнат ключови елементи предмет на опазване в
защитената зона. Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената
околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и
гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда
са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на
единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за
паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат
засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно
предложение.
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват,
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност,
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
 Инвестиционното предложение за залесяване на пустеещи селскостопански
територии с бързорастящи дървесни видове Пауловния с цел добив на биомаса в
землището на гр. Мъглиж спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да
доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на
дейност свързана с отделяне на емисии; създаването на новите гори няма да
наруши нормалната паша на домашни животни; няма да се създадат предпоставки
за въздействие върху нормалните и традиционни горски и полски работи;
дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да доведе до
отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не
генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в
границите на посоченият имот и същото не може да окаже отрицателно
въздействие върху хората и тяхното здраве, още повече, че имотът предвиден за
дейността е разположен извън регулационните граници на разглежданото
землище.
 Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора с изх. №
ВП-ЗК-255/01.07.2013 г. при реализация на инвестиционното предложение не се
очаква въздействие и риск за човешкото здраве.
 Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни
въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични
въздействия.
 Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение,
могат да бъдат охарактеризирани като:
- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на масивите;
- реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна
в количествения и качествения състав на водите в района;
- използването на добри селскостопански практики ще окаже незначително
въздействие върху земеделските земи.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:
 Възложителят, съгласно чл. 95, ал.1 от ЗООС е уведомил за инвестиционното
намерение Община Мъглиж и засегнатото население. Към инвестиционното
предложение не е проявен обществен интерес.
На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението
губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е
започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя 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.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до
14 дни от настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно –
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред
Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от
предоставянето му.

НАНЧО ВИДЕВ
Директор на РИОСВ – Стара Загора
Дата: 16.07.2013 г.

