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РЕШЕНИЕ № 11-ОС / 2010 г.
за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие и във връзка с чл. 18, ал.
1 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 (приета с ПМС. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.) и представена писмена
документация от възложителя, съгласно чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата,
РЕШИХ:
Съгласувам проект за “Първоначално залесяване на неземеделски земи” в землището на с.
Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца, който няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитените зони.
Местоположение: п.и .№ 350001, № 353005 и № 352006 в землище с. Хайредин, общ.
Хайредин, обл. Враца
Възложител: : Община Хайредин
Характеристика на проекта:
Съгласно представената в уведомлението информация, горецитирания проект предвижда
залесяване на част от следните имоти: № 350001 в земл. с. Хайредин, общ. Хайредин с обща площ
23.686 дка. като ще се залесява част от имота - голина, с площ 12.60 дка.; № 353005 в земл. с.
Хайредин, общ. Хайредин с обща площ 650.819 дка., за залесяване е определена част от имота голина, с площ 178.10 дка. и № 352006 в земл. с. Хайредин, общ. Хайредин с обща площ 480.922
дка, като за залесяване ще се изполва голина, с площ 81.80 дка.
Общата необходима площ е 272.50 дка.(като в ЗЗ „Златията” с код BG 0002009 попадат
195.8 дка). Имотите са общинска собственост.
Залесяването ще бъде с местни видове - топола, гледичия, сребролиста липа, цер. Целта на
проекта е увеличаване на лесоситостта в равнинните райони, предотвратяване на ерозионни и
свлачищни процеси на почвата.
Предвидените в проекта дейности включват: почистване на терена от храстова
растителност; подравняване на площите; изкопаване на дупки с размер 70/70/70 см.; засаждане на
фиданките.
Няма да се изгражда нова пътна инфраструктура. Ще се използват съществуващи пътища.
Растителните отпадъци ще бъдат извозвани на определено от кметството място.
Излишната непродуктивна почва, чакъл, пясък и хумусна маса ще се депонират временно на
определена за целта площадка, след което ще се използва за рекултивация на сметищата и за други
нужди на общината.
Проектът не е в обхвата на Приложение № 1 към чл.92, т.1 и Приложение №2 към чл.93,
ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ бр.91 от 2002г., изм. ДВ бр.82 от
2009г./ и съгласно разпоредбите на чл.81, ал.1 от Закона, и не подлежи на процедури по Оценка на
въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.
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Мястото на реализация на проекта (п.и .№ 350001, част от № 353005 и част от № 352006 в
землище с. Хайредин, общ. Хайредин, обл. Враца) попада в границите на защитена зона „Златията”
с код BG 0002009, определена по чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/
за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 548/05.09.2008г. на Министъра на околната
среда и водите.
На основание чл.31, ал.1 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС
предвидения проект е обект на самостоятелна процедура по оценка за съвместимостта (ОС) с
предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, (по реда на Глава ІІ, Раздел ІІІ от
Наредбата за ОС).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 от
Наредбата за ОС се установи, че проекта е допустим спрямо режимите на дейностите, определени
със заповедта за обявяване на защитена зона „Златията” с код BG 0002009.
Проекта не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Съгласуването на предвидения проект се основава на следните
МОТИВИ:
1. При реализация на предвидените дейности не се очаква увреждане, унищожаване или
фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Златията” с код
BG 0002009. Засегната площ представлява неземеделска земя-голина, която след залесяването ще
се превърне в подходящо местообитание на редица видове.
2. Няма вероятност реализацията на предвидените дейности да доведе до намаляване на
числеността и плътността на популациите на видовете птици, предмет на опазване в зоната.
3. Безпокойството на животински видове в района на въздействие ще е минимално и
краткотрайно.
4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно
въздействие върху защитена зона „Златията” с код BG 0002009 и/или да влезе в противоречие с
предмета и целите на опазването й.
5. Няма да бъдат генерирани емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат
негативно въздействие върху защитената зона.
Реализацията на дейностите, заложени в настоящия проект се съгласува при следните
УСЛОВИЯ:
1. При извършване на съпътстващи проекта дейности да не се допуска увреждане на места за
гнездене и безпокойство на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ „Златията” с код BG
0002009.
2. Да не се допуска изграждане на нови пътища, както и депониране на земни маси и/или
замърсяване с отпадъци на територията на защитената зона.
3. Да не се допуска изземване на инертни материали, пясък, чакъл и др., освен реално
необходимото за почистване и подготовка на терените за залесяване.
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При промяна на инвестиционното предложение, на възложителяили на някои от
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият
възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца в 14 дневен срок от настъпването им.
При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките посочени в
настоящето решение, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по чл.
128 б от Закона за биологичното разнообразие.
Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
Дата: 06.08.2010 г.

С уважение,
Директор РИОСВ:
/инж. Т. Гергова/

