АДАПТИРАНЕ НА
ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ПЛАНОВЕ
(ЛУП) КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА
НАТУРА 2000

ПРОЕКТ
УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИ В НАТУРА 2000 ЗОНИ
В РЕГИОН СМОЛЯН

Основна цел:
Опазване и устойчиво управление на гори в НАТУРА 2000 зони в България

Задачи на проекта:
1. Да допринесе за синхронизиране на горскостопанските практики с консервационните цели
на НАТУРА 2000.
2. Да допринесе за създаване на местен капацитет за управление на НАТУРА 2000 зони.
3. Да стартира конструктивен диалог и взаимодействие между заинтересованите страни в
посока съвместно управление на защитена зона “Циганско градище”.

Синхронизиране на горскостопанските практики с
консервационните цели на НАТУРА 2000
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (2002 г)
Чл. 31. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или
Задачи:
необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

 Създаване и тестване на алгоритъм за адаптиране на горскостопански
НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
ОЦЕНКА ЗА
СЪВМЕСТИМОСТТА
планове
към
целитеИиРЕДА
изискванията
наНА
НАТУРА
2000
НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА
И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ (2007 г.)

2. (1) На оценка за съвместимост
се подлагат:
Чл.Подпомагане
процеса
на разработване на горскостопанските планове
1.планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на Глава

на
2 отдържавни
горскостопански
шеста
Закона за опазване
на околната среда (ЗООС);единици на територията на Регионална
2. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на Глава шеста от
дирекция
по горите Смолян, които попадат в защитени зони на НАТУРА
ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или
начина на трайно ползване на имота;

2000

3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми
и проекти от по-висока степен, на които е извършена ОС и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или
трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.
(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, извън обхвата на ал.1 в зависимост от техния характер и

от въздействието им
върху
защитените зони компетентният
орган преценява
начинаина процедиране, като
вероятността
Синхронизиране
на
планираните
лесовъдски
системи
уведомява писмено възложителя за това в 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал.3.

горскостопански практики с консервационните цели на НАТУРА 2000

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (2002 г)
Чл. 31. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или
необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху
защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната
защитена зона.

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 (2007 г.)
Чл. 2. (1) На оценка за съвместимост се подлагат:
1.планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на
Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
2. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на
Глава шеста от ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на
предназначението и/или начина на трайно ползване на имота;
3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на
планове, програми и проекти от по-висока степен, на които е извършена ОС и за които в крайния акт от
процедурата по реда на глава втора или трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка
за съвместимост.
(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, извън обхвата на ал.1 в зависимост от техния
характер и вероятността от въздействието им върху защитените зони компетентният орган преценява начина на
процедиране

ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ
ПЛАНОВЕ (ЛУП)

Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за Устройство на горите и земите от горския фонд и
ловностопанските райони в Република България

1. Задание за инвентаризация на горскостопанската единица
2. Инвентаризация на територията на горскостопанската единица
3. Планиране на горскостопанските дейности

Референтни издания за инвентаризация и планиране в

НАТУРА 2000 защитени зони
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (2002 г)

Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000
Чл. 31. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или
защитени
зони. 2007,
РГО 2004,
стр.поотделно или във взаимодействие с други планове, програми,
необходими
за управлението
на защитените
зони70
и които
проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България.
2009, ЗА
WWF
Дунавско-Карпатска
програма и Федерация
Балкани”, 131 стр.
НАРЕДБА
УСЛОВИЯТА
И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА ОЦЕНКА“Зелени
ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА
НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА
И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ (2007 г.)
Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове
местообитания
и видове
Чл. 2.природни
(1) На оценка за
съвместимост се подлагат:

по НАТУРА 2000 в България. 2009, Българска

фондация
София,
847 стр.
1.планове,
програми,Биоразнообразие.
инвестиционни предложения
или техни
изменения или разширения, попадащи в обхвата на Глава
шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
2. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на Глава шеста от
ЗООС, попадащи
изцяло или отчасти
в границите
защитени
и свързани
с промяна
на предназначението
и/или
Режими
за устойчиво
управление
нанагорите
в зони
НАТУРА
2000.
2011, Изпълнителна
агенция
начина на трайно ползване на имота;

по горите, 200 стр.

3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми
и проекти от по-висока степен, на които е извършена ОС и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или
трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.

Изграждане
на капацитет за устойчиво управление на горите в зоните от НАТУРА 2000 в
(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, извън обхвата на ал.1 в зависимост от техния характер и
вероятността от въздействието им върху защитените зони компетентният орган преценява начина на процедиране, като
област Смолян. 2013, Федерация “Зелени Балкани”, 60 стр.
уведомява писмено възложителя за това в 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал.3.

Задание за инвентаризация на горскостопанската единица
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (2002 г)

Във връзка с планирането в защитени зони от НАТУРА 2000 в заданието за

Чл.
31. Планове, програми,
инвестиционни
предложения,
които не са непосредствено свързани или
инвентаризация
следвапроекти
да се иотрази
следната
информация:
необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
се подлагат
оценка за съвместимостта
им с предмета
целите на
опазване на
защитенана
зона.
 на
Защитени
зони от НАТУРА
2000,икоито
попадат
насъответната
територията
ГСЕ.

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА
И РЕДА ЗАна
ИЗВЪРШВАНЕ
НА ОЦЕНКА
ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА
 Заповедта
за обявяване
всяка конкретна
защитена
зона.
НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА
И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ (2007 г.)

 Изискване за определяне на представените горски природни местообитания от
Чл. 2. (1) На оценка за съвместимост се подлагат:

Приложение 1 на ЗБР и тяхното благоприятно природозащитно състояние (БПС),

1.планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на Глава
нанарежими
за управление,
общи и специфични мерки за постигане и/или
шеста отдефиниране
Закона за опазване
околната среда
(ЗООС);

поддържане
на БПС или
възстановяване
на местообитания.
2. планове,
програми, инвестиционни
предложения
или техни изменения
или разширения извън обхвата на Глава шеста от
ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или
начина на трайно ползване на имота;
 Изискване за включване в таксационните описания на съответните подотдели на

3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми
и проекти
от по-висока степен,свързана
на които е извършена
ОС и за които
в крайния
акт от процедурата
глава втора или
информация,
с НАТУРА
2000
(защитена
зонапо реда
по надирективата
трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.

за

местообитанията и/или птиците, кодове и/или наименования на горските природни

(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, извън обхвата на ал.1 в зависимост от техния характер и
вероятността от въздействието им върху защитените зони компетентният орган преценява начина на процедиране, като
местообитания, съгласно Приложение 1 на ЗБР, гори във фаза на старост, и др.).
уведомява писмено възложителя за това в 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал.3.

Инвентаризация на горскостопанската единица
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (2002 г)

 Проучване дали в границите на устройваната територия има площи от защитени зони

Чл.
31. Планове,
програми,
проекти и може
инвестиционни
предложения,
които не са непосредствено
или
по НАТУРА
2000.
Информация
да се получи
от официалните
досиета насвързани
защитените
необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми,
проекти
илиНатура
инвестиционни
могат да
окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
зони по
2000предложения
на интернет
страниците:
се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php и http://pdbase.government.bg/zpo/bg/result1.jsp
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА
 ПЛАНОВЕ,
Въз основа
на данните
от инвентаризацията
в границите на
защитените зони по
НА
ПРОГРАМИ,
ПРОЕКТИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРЕДМЕТА
И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ (2007 г.)

НАТУРА 2000 се определят и картират представените типове горски местообитания,
съгласно Приложение I на ЗБР.

Чл. 2. (1) На оценка за съвместимост се подлагат:
1.планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на Глава
шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

 Препоръчително е в екипа да се включат експерти ботаници и зоолози, които да

2. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на Глава шеста от
направят
инвентаризация
видовете
от зони
Приложение
на ЗБР
на територията
ЗООС,
попадащи
изцяло или отчасти вна
границите
на защитени
и свързани с 2промяна
на предназначението
и/или
начина на трайно ползване на имота;

на

защитената зона и да определят и картират техните местообитания. За по-голяма

3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми
е необходимо
се вземат
внимание
и видовете,
в стандартния
ипрецизност
проекти от по-висока
степен, на коитода
е извършена
ОС и под
за които
в крайния акт
от процедуратапосочени
по реда на глава
втора или
трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.

формуляр и заповедта за обявяване и да се определят отделите / подотделите, които са

(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, извън обхвата на ал.1 в зависимост от техния характер и
вероятността
от въздействието
им върху защитените
от значение
за съществуването
им. зони компетентният орган преценява начина на процедиране, като
уведомява писмено възложителя за това в 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал.3.

Определяне на благоприятното природозащитно
състояние на горските природни местообитания и видове
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (2002 г)
Чл. 31. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или
За всеки заот
идентифицираните
типове
горски местообитания
и видове
в границите
необходими
управлението
на защитените зони
и които поотделно
или във взаимодействие
с други планове,
програми, на
проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
защитените
зони
по НАТУРА им
2000
се определя
Благоприятно
природозащитно
се
подлагат на оценка
за съвместимостта
с предмета
и целите на
опазване на съответната
защитена зона. състояние

(БПС) съгласно „Ръководството за оценка на благоприятно природозащитно състояние за
типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България”.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА
НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА
И ЦЕЛИТЕ Критерии
НА ОПАЗВАНЕ
НА ЗАЩИТЕНИТЕ
ЗОНИ
(2007 г.)Пределна/гранична стойност за състоянието на природното Неяснo/неизвестно –
с
Методи за
Мерна
Референтна
Пределна
/гранична
Параметри

набиране на
данните

единица

стойност

Чл. 2. (1) На оценка за съвместимост се подлагат:

местообитание, когато се оценява в 3 степени:

стойност за състоянието на
природното
местообитание, когато се
оценява в 2 степени (зелено
и червено):

Благоприятно

Неблагоприятно –
незадоволително

липса или
недостатъчна
информация/данни

Неблагоприятно.лошо

Критерий 1. Естествено разпространение
Не се оценява на ниво
Картиране
Km2
Km2
попълва
Постоянно
Всяка друга
Намаляване в обхвата
Недостатъчна
1.планове, програми,
инвестиционни
предложения
илиНе се
техни
изменения
илиилиразширения,
попадащи
на Глава
зона
нарастващо И не по- комбинация
еквивалентно на
информация
шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
малко от
загуба повече от
референтното
разпространение

1% на година за
даден период

2. планове, програми,
инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на Глава шеста от
Критерий 2.Покритаплощ в обхвата (границите) на зоната
ЗООС, попадащи
отчастиha в границите
наНезащитени
зони Постоянна
и свързани
с промяна на
предназначението
и/или
Картиране
ha
се попълва
Параметъризцяло
– Големина или
Недостатъчна
или
Всяка друга
Намаляване
на заеманата площ от
(виж
нарастваща И не по- комбинация
еквивалентно на
информация
начина на трайно
ползване
на
имота;
Приложение 1)
природното
загуба повече от
1% на година за
даден период

малка от
референтната площ
за зоната

местообитание в
обхвата на зоната

3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми
и проекти от по-висока
степен,
на (включително
които е извършена
Критерий 3. Структури
и функции
типични видове) ОС и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или
се попълва не се попълвана оценка за
Експертна
Процент
Склопеност/пълнота
трета е поставено
условие, изискващо
изричнонепровеждането
>5 съвместимост.
5
<4
(средно претеглена) на
първия дървесен етаж

оценка
на
състоянието на
подотдела/
Актуални
данни от ЛУП

изразен като
единици от 1
до 10

Актуални
данни от ЛУП

Участие в
единици от 1
до 10

(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, извън обхвата на ал.1 в зависимост от техния характер и
вероятността от въздействието им върху защитените зони компетентният орган преценява начина на процедиране, като
уведомява писмено възложителя за това в 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал.3.
Състав на първия
дървесен етаж
(средно претеглен)

не се попълва

не се попълва

>5

5

4

Планиране на горскостопанските дейности
 Планирането на дейностите в НАТУРА 2000 зони е
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (2002 г)

насочено

основно

към

опазване

и

поддържане

на

Чл. 31. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или
местообитанията
и видовете за които зоната е обявена.
необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

 Основа

за

планиране

управлението

на

идентифицираните типове местообитания в защитената

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА
НА ПЛАНОВЕ,
ПРОГРАМИ,
И ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА
зона
е моментния
статусПРОЕКТИ
на тяхното
БПС.
И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ (2007 г.)

Чл.
Планирането
трябвасе подлагат:
да
2. (1) На оценка за съвместимост

вземе

предвид

идентифицираните
заплахипредложения
за БПС наили
местообитанията
и
1.планове, програми, инвестиционни
техни изменения или разширения,

попадащи в обхвата на Глава

шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

видовете и да се разработят мерки, насочени към
2. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на Глава шеста от
промяна на предназначението и/или
начина на трайно ползване на имота;

преодоляване
и/или или
ограничаване
нанавъздействието
им, с
ЗООС, попадащи изцяло
отчасти в границите
защитени зони и свързани
както и за осигуряване на контрол.

3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми
и проекти от по-висока степен, на които е извършена ОС и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или
трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.

(2)ЗаЗа планове,
идентифицираните
местообитания
и извън
видове
програми, проекти и инвестиционни
предложения,
обхватана
на ал.1 в зависимост от техния характер и
вероятността от въздействието им върху защитените зони компетентният орган преценява начина на процедиране, като

територията
уведомява писменосе
възложителя
дефинират
за товаобщи
в 14-дневен
и специфични
срок от подаване режими
на уведомлението
и
по ал.3.
мерки за управление.

Планиране на горскостопанските дейности

Общи
режими и мерки
се разработват
ЗАКОН
ЗА БИОЛОГИЧНОТО
РАЗНООБРАЗИЕ
(2002 г) за цялата
защитена

зона,

която

е

на

територията

на

Чл. 31. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или
необходими
за управлението
на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми,
горскостопанската
единица.
проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони,
се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

 Ключовите елементи, за които е необходимо да се
НАРЕДБА ЗА общо
УСЛОВИЯТА
И РЕДА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА ОЦЕНКА
дефинират
валидни
режими
и мерки могат
да ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА
НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА

включват:
количества ЗОНИ
на (2007
мъртвата
И ЦЕЛИТЕ НА минимални
ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ
г.)
дървесина, препоръки / ограничения при провеждане на

Чл. 2. (1) На оценка
за съвместимост се подлагат:
отгледни
и възобновителни
сечи, позволени дейности в
1.планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения,
горите
във фаза на старост, управление в случаи на
шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

попадащи в обхвата на Глава

големи
природни нарушения, запазване на елементи на
2. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на Глава шеста от
ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или

биоразнообразието
начина на трайно ползване напри
имота;маркирането и сечта (напр.

дървета
с гнезда,
“острови
на старостта”,
дърветата
3. планове, програми,
проекти
и инвестиционни
предложения, които
са в съответствие с параметрите на планове, програми
и проекти от по-висока степен, на които е извършена ОС и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или

около
извори
и влажни
места, инадр.),
техники
трета е естествени
поставено условие,
изискващо
изрично провеждането
оценка
за съвместимост.

и(2)технологии
при сечта
извоза, ширина
на буферните
За планове, програми,
проекти ииинвестиционни
предложения,
извън обхвата на ал.1 в зависимост от техния характер и
вероятността от въздействието им върху защитените зони компетентният орган преценява начина на процедиране, като
уведомява
писмено
възложителя заводни
това в 14-дневен
срок
подаване на уведомлението по ал.3.
зони
около
постоянните
течения
и от
др.

Планиране на горскостопанските дейности
 На нива местообитание и местообитание на вида се
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (2002 г)

разработват специфични мерки и режими, които се
Чл. 31. Планове,
програми, проекти и от
инвестиционни
предложения,
които не
основават
на информацията
проучванията
на БПС,

са непосредствено свързани или
необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни
предложения могат да окажатна
значително
отрицателно
устойчивостта
и чувствителността
видовете
и въздействие върху защитените зони,
се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

местообитанията

към

промените

на

средата

и

нормативно определените изисквания.

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 (2007 г.)

 В случаите, когато действителното състояние на
отделните

ключови

елементи

Чл. 2. (1) На оценка за съвместимост се подлагат:

не

се

различава

благоприятното
им природозащитно състояние,
1.планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или
шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
планират
режими и дейности, които

от
се

разширения, попадащи в обхвата на Глава

осигуряват

2. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на Глава шеста от
на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или
начина на трайно ползване на имота;

поддържането
на това
състояние.
ЗООС, попадащи изцяло
или отчасти
в границите

3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми


За местообитания,
които
БПСОС
наи заедин
няколко
и проекти
от по-висока степен, на в
които
е извършена
които вили
крайния
акт от процедурата по реда на глава втора или
трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.

ключови параметъра е оценено като неблагоприятно

(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, извън обхвата на ал.1 в зависимост от техния характер и
начина на процедиране, като
уведомява писмено възложителя за това в 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал.3.

вероятността от въздействието
им върху защитените
органна
преценява
задължително
се планират
мерки зони
за компетентният
коригиране

установените несъответствия.

Адаптиране на горскостопанските планове
на ДГС “Михалково” и ДГС “Извора”

ДЕФИНИРАНЕ НА ПЛОЩИТЕ, КОИТО ПОПАДАТ В ОТДЕЛНИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО
НАТУРА 2000 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “МИХАЛКОВО”

Защитена зона “Персенк” BG0002105 – площ 15 677,4 ха обявена за защита на 35 вида
птици. Зоната обхваща части от територията на общини Девин, Смолян и Чепеларе;
Защитена зона “Родопи – Западни” BG0001030 – площ 272 851,4 хa обявена за защита
на 5 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби, 15 вида безгръбначни, 18 вида бозайници и 6
вида растения. Зоната обхваща части от територията на общини Борино, Девин,
Доспат, Рудозем, Смолян и Чепеларе.;
Защитена зона “Триград - Мурсалица” BG0002113 – площ 55 327,3 ха обявена за
защита на 35 вида птици. Зоната обхваща части от територията на общини Борино,
Девин, Доспат и Смолян.
За територията на ДГС “Михалково” общата площ на защитените зони е 3757,5 ха.
Защитена зона по директивата за птиците “Персенк” – 2 180 ха;
Защитена зона по директивата за местообитанията “Родопи – Западни” – 3 685, 8
хa;
Защитена зона по директивата за птиците “Триград - Мурсалица” – 71,7 ха.
Препокриване на защитена зона “Родопи – Западни” със защитена зона “Персенк”.

ДЕФИНИРАНЕ НА ПЛОЩИТЕ, КОИТО ПОПАДАТ В ОТДЕЛНИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО
НАТУРА 2000 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ИЗВОРА”

Защитена зона “Родопи – Западни” BG0001030 – площ 272 851,4 хa обявена за защита
на 5 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби, 15 вида безгръбначни, 18 вида бозайници и 6
вида растения. Зоната обхваща части от територията на общини Борино, Девин,
Доспат, Рудозем, Смолян и Чепеларе.;
Защитена зона “Западни Родопи” BG0002063 – площ 133 572,5 ха обявена за защита на
29 вида птици. Зоната обхваща части от територията на общини Борино, Девин, и
Доспат.

За територията на ДГС “Извора” общата площ на защитените зони е 3 898,6ха.

Защитена зона по директивата за местообитанията “Родопи – Западни” – 3 898,6 хa;
Защитена зона по директивата за птиците “Западни Родопи” – 2046,6 ха.
Препокриване на защитена зона “Родопи – Западни” със защитена зона “Западни
Родопи”.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ТИПОВЕТЕ ГОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКА
ЗНАЧИМОСТ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС “МИХАЛКОВО” И ДГС
“ИЗВОРА”

На основа базата данни от инвентаризацията на горите и теренни изследвания са
идентифицирани 6 типа местообитания от европейска значимост:
91CA - Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests (Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори)
9410 - Acidophilous Picea forests of the mountain to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)
(Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс)
91BA - Moesian silver fir forests (Мизийски гори от обикновена ела)
9530 - Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор
9130 - Asperulo-Fagetum beech forests (Букови гори от типа Asperulo-Fagetum)
9170 - Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests (Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum)

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЛАГОПРИЯТНО ПРИРОДОЗАЩИТНО СЪСТОЯНИЕ НА
ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ В ДГС МИХАЛКОВО

Местообитания

в

благоприятно

природозащитно

състояние:

91CA - Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
9410 - Ацидофилни гори от Picea
91BA - Мизийски гори от обикновена ела

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЛАГОПРИЯТНО ПРИРОДОЗАЩИТНО СЪСТОЯНИЕ НА
ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ В ДГС МИХАЛКОВО

Местообитания в неблагоприятно незадоволително
природозащитно състояние:

9530 - Субсредиземноморски борови гори с ендемични
подвидове черен бор – средна възраст 70 г. (< 80)
9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum - средна
възраст 78,8 г. (< 80)
9170 - Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum –
средна възраст 63,06 г. (< 80)

УПРАВЛЕНИЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ГОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ
ОТ ЕВРОПЕЙСКА ЗНАЧИМОСТ
Общи мерки
Да не се допускат дейности (в това число и лесовъдски), които да увеличават
антропогенната фрагментираност на територията. Да се осигурят подходящи
елементи, които да подпомагат движението на организмите – например коридори за
миграция, връзки и зони на спокойствие на животните и т.н
При възстановителни дейности (залесяване) да се използват само местни видове и
произходи.
В насажденията не се провеждат санитарни сечи, освен при големи природни нарушения
или при каламитети, които засягат не по-малко от 30% от площта на насаждението.
При провеждане на отгледни и възобновителни сечи да се запазват стояща и лежаща
мъртва дървесина и загиващи дървета, които са не по-малко от 10 % от запаса на
насаждението.
В определените гори във фаза на старост с обща площ 390 ха (12,3% от общата площ
на местообитанията) не се допуска лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен в
случаите на големи природни нарушения.
От двете страни на постоянните водни течения се формират буферни зони с ширина
не по малко от 15 м, в които не се извеждат сечи или те са с интензивност не по-голяма
от 5 % по запас.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ГОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ
ЕВРОПЕЙСКА ЗНАЧИМОСТ
Мерки за възстановяване на местообитания
Значителна част от насажденията от местообитанията Букови гори от типа AsperuloFagetum и Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum са с издънков произход. В тях
се планирани лесовъдски мероприятия, които да ускорят превръщането им в семенни.

Специфични мерки
В зрелите насаждения на местообитанията, които са в благоприятно природозащитно
състояние и са предвидени възобновителни сечи, са планирани само дългосрочни
възобновителни сечи (напр. групово-постепенни и неравномерно-постепенни сечи) и
изборни сечи.

Лесовъдските

намеси

в

местообитанията,

които

са

в

неблагоприятно

незадоволително природозащитно състояние по отношение на критерия възрастова
структура на насажденията, са планирани по начин, водещ до увеличаване на средната
възраст на насажденията в защитените зони.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

