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Изх. №БР-136/22.04.2015г. 

 

До 

ТП ДГС Кирково 

с.Чакаларово 

общ.Кирково 

 

 

ОТНОСНО: План – извлечение за промяна на сечта/провеждане на санитарна сеч през 2015г. в 

гори собственост на държавата, ТП  ДГС Кирково. 

 

Уважаеми г-н Минчев, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-136/20.04.2015г. на РИОСВ-Хасково за План – 

извлечение за промяна на сечта/провеждане на санитарна сеч през 2015г. в гори собственост на 

държавата, ТП  ДГС Кирково, 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: 

План – извлечение за промяна на сечта/провеждане на санитарна сеч през 2015г. в гори 

собственост на държавата, ТП  ДГС Кирково, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

ОС.  

План – извлечението за промяна на сечта/провеждане на санитарна сеч през 2015г. в гори 

собственост на държавата, ТП  ДГС Кирково включва следните подотдели: 141-а, б, 151-а, л, 146-

д,, 147-а, в, г, ж,  152-к, б (землище с.Крилатица), 154-в (землище с.Яковица), 283-ж (землище 

с.Домище), 156-б (землище с.Джерово), 266-е (землище с.Лозенградци), 232-е, в, 236-д, а, 234-а, 

б, в, д, 233-ж, г, 237-а  (землище с.Кремен), 331-в (землище с.Делвино), 352-е, 365-а, 337-л 

(землище с.Вълчанка), 352-н, 368-а, 365-в, ж, 351-г (землище с.Царино), 355-и (землище 

с.Чорбаджийско), 337-ж, 338-д, е, и (землище с.Средско), 361-е, 362-б, 358-б, в, 356-а, б, в, г 

(землище с.Трепетлика), 362-д, 384-д, 378-а, 374-а, 376-б, в, г, а, 377-а, д, (землище с.Орлица), 

336-б, г, д, ж, и (землище с.Пенковци), 99-з, и, 128-д, 129-б, 132-г, 67-л, 104-а, б, 105-а, б, в, г106-

б, в, г, 110-д (землище с.Дрангово), 66-а (землище с.Могиляне), 68-н, р, 88-г, е  (землище 

с.Горски извор), 5-к (землище с.Пресека), 10-к, м, н (землище с.Здравчец), 13-н (землище 

с.Шипок), 23-г, к, 38-а, в, 39-а (землище с.Растник), 35-к, л, к, 42-в, л, 43-а (землище с.Дюлица), 

45-д (землище с.Фотиново), 40-г, д (землище с.Медевци) 

План – извлечението за промяна на сечта/провеждане на санитарна сеч през 2015г. в 

горецитираните насаждения предвижда извеждане на санитарни сечи в иглолистни насаждения с 

процент на ползване от 3% до 100%, върху обща площ от 1269,0 ха, при стояща маса с клони 

31517 м
3
, като на 1256,4 ха (при стояща маса с клони 27703 м

3
) ще се проведат санитарни сечи, а 

на 12,8 ха (при стояща маса с клони 3866 м
3
) ще се поведат санитарни сечи в котли. 

 
Промяната 

на вида и интензивността на сечите се налага като следствие от снеговали и снеголоми с цел 

недопускане на  каламитетно развитие на стъблени вредители. 

Подотделите, предмет на настоящото план- извлечение не попадат в границите на защитени 

територии  по смисъла на Закона за защитените територии.  



От посочените по- горе подотдели 141-а, б, 151-а, л, 146-д,, 147-а, в, г, ж,  152-к, б, 154-в, 283-ж, 

156-б, 331-в, 352-е, 337-л, 352-н, 368-а, 365-в, ж, 351-г, 355-и, 337-ж, 338-д, е, и, 361-е, 362-б, 358-

б, в, 356-а, б, в, г, 362-д, 384-д, 378-а, 374-а, 376-б, в, г, а, 377-а, д, , 336-б, г, д, ж, и, 99-з, и, 128-д, 

129-б, 132-г, 66-а, 68-н, р, 88-г, е  , 5-к, 10-к, м, н, 13-н, 23-г, к, 38-а, в, 39-а, 35-к, л, к, 42-в, л, 43-

а, 45-д, 40-г, д не попадат в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 

Подотдели 266-е, 232-е, в, 236-д, а, 234-а, б, в, д, 233-ж, г, 237-а,   365-а, 67-л, 104-а, б, 105-а, б, в, 

г, 106-б, в, г, 110-д попадат в границите на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за 

опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. 

Така представените сечи по план- извлечението не попадат в Приложения №1 и №2 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.9182002г. посл.изм. и обн. ДВ бр.82/26.10.2012г.) и не 

подлежат на регламентираните с Глава VІ от ЗООС процедури по ОВОС и екологична 

оценка.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на план- 

извлечението, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитена зона BG0001032„Родопи Източни”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното 

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 така заявените параметри на дейностите 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 предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 

 
 


