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Изх. № БР-420/19.12.2016 г. 

 

До ТП ДГС „Кирково” 

 

ОТНОСНО: план-извлечение за лесосечен фонд през 2017г. на територията на  ТП ДГС 
„Кирково“. 

 

Уважаеми господин Минчев, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх. № БР-420/15.12.2016г., на РИОСВ-Хасково, на основание 
чл. 6а 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 
30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Горепосоченото план-извлечение, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Подотделите предмет на план-извлечението са следните:  

149 г, 149 д, 150 г, 150 д, 150 ж,  150 к, 153 и, 153 к, 155 а, 155 б, 155 г, 155 д, 155 е, 155 ж, 165 б, 
165 д, 209 и, 210 а, 220 а, 220 б, 220 з, 221 с, 232 з, 233 е, 234 в, 234 г, 234 д, 234 з, 266 а, 266 б, 
272 а, 272 д, 272 ж, 289 б, 289 д, 143 к, 220 г, 209 б, 227 а, 227 в, 238 т, 258 з, 226 б, 276 в, 276 д, 
153 а, 153 м, 291 б, 291 в, 285 а, 276 а, 149 а, 149 б, 157 г, 256 а , 236 а, 237 а , 219 ю, 219 т, 220 г, 
457 в, 350 и, 347 д, 347 е, 350 з, 339 а, 339 б, 344 б, 344 в, 344 е, 344 ж, 349 б, 349 в, 349 п, 351 г,  
376 а, 376 д, 377 а, 377 г, 377 д, 377 е, 377 ж, 377 з, 377 и, 378 а, 378 в, 378 г, 378 е, 378 ж, 379 е, 
379 к, 336 ж, 336 е, 336 в, 336 а, 345 а, 345 б, 345 д, 345 е, 346 г, 346 д, 356 а, 356 е, 356 з, 356 л, 
358 е, 374 а, 374 е, 380 а, 380 б, 380 г, 380 д, 380 н, 344 г, 336 л, 11 р, 11 т, 11 с, 14 д, 14 е, 14 з, 15 а, 
15 в, 29 а, 29 в, 30 а, 30 б, 30 в, 51 д, 54 з, 55 ж, 97 а, 97 б, 106 б, 106 г, 29 б, 33 ж, 121 е,  43 д, 43 м, 
43 п, 45 в, 10 в, 10 д, 12 а, 12 б, 12 щ, 50 в, 50 г, 50 е, 50 ж, 1 в, 1 г, 1 е, 1 о, 9 з, 39 г, 39 д, 42 о, 29 г, 
106 в, 31 в, 31 а, 31 б, 31 к, 33 ж, 105 г, 42 б, 41 с, 42 в, 35 н, 66 а, 69 и, 9 е, 9 ж, 57 г, 70 в, 70 г, 71 б, 
71 в, 71 г, 72 а, 73 б, 43 в  - в землищата на селата: Крилатица, Джерово, Долно къпиново, 
Чакаларово, Кремен, Лозенградци, Горно кирково, Яковица, Шопци, Домище, Шумнатица, 
Островец, Царино, Вълчанка, Орлица, Пенковци, Трепетлика, Средско, Мъженци, Загорски, 
Първенци, Първенци, Козлево, Самодива, Брегово Кърчевско, Чичево, Китна, Дрангово, 
Фотиново, Здравчец, Шипок, Еровете, Пресека, Янино, Дюлица, Върбен, Дрянова глава, 
Могиляне, Каялоба - на територията на ТП ДГС-Кирково.  

Предвижда се извеждането на принудителни сечи, прореждане, пробирки, санитарни сечи, 
постепенни осветителна фаза, както и на постепенно котловинни сечи. 

Площта, в която ще бъдат изведени съответните сечи не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат частично в защитена зона 
BG0001032 „Родопи-Източни“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и 
фауна, приета с Решение №122/02.03.2007 г. на МС; 

Подотделите, попадащи в Защитена зона по НАТУРА 2000 - BG0001032 „Родопи-Източни“ - 
представляват изкуствено създадени борови насаждения, поради което в тях няма разпространени 
природни местообитания или местообитания на видове предмет на защита в горепосочената 
защитена зона, с икзлючение на подотдели: 209 и, 210 а, 272 ж, 258 з, където вероятно има 
наличие на тип буково местообитание, но предвидените сечи съответсват на режимите за 
устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000. 

Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 
и № 2 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 
ОВОС или екологична оценка.  



С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на план – извлечието, 
при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените 
защитени зони. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеният 
план - извлечение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на 
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 
подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от 
обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 
уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените. 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите-Хасково 

 


