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Изх. №БР-141/23.04.2015г. 

 

До 

ТП ДГС Кърджали 

ул.Васил Левски № 2 

гр.Кърджали 

 

 

ОТНОСНО: План – извлечение за промяна вида на сечта през 2015г. в гори собственост на 

държавата, ТП  ДГС Кърджали. 

 

Уважаеми г-н Янчев, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-141/22.04.2015г. на РИОСВ-Хасково за План – 

извлечение за промяна вида на сечта през 2015г. в гори собственост на държавата, ТП  ДГС 

Кърджали, 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 – извлечението за промяна вида на сечта през 2015г. в гори собственост на държавата, ТП  

ДГС Кърджали, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

План – извлечението за промяна вида на сечта през 2015г. в гори собственост на държавата, ТП  

ДГС Кърджали включва следните подотдели: 316-а, е, з, и (землище с.Чилик), 316-н, о, п, у, ф, ч 

(землище с.Калинка), 316-х (землище с.Невестино), 317-з, 318-м, н321-в, г, д,  (землище 

с.Царевец), 317-и, к, 322-б, 323-а, в, г, 324-а, 325-д, 326-и (землище с.Охлювец), 325-е, 332-и, 341-

д (землище с.Бленика), 338-д (землище с.Зелениково), 341-г, 343-л (землище с.Пенево), 347-л, 

348-б, в, г, е, ж, м, (землище с.Скална глава), 379-з, к, 380-е, 381-д, ж, 383-а, в, г, к, м, п (землище 

с.Кобиляне), 384-з, к, 405-е (землище с.Яребица), 405-н, п, т (землище с.Стражевци), 405-у, 408-а, 

б, ж, 427-а, 428-б, в, 429-з, к, 430-к, л, м, 417-ж  (землище с.Бойно), 405-ш, а1, б1, в1, д1, 406-л 

(землище с.Кокошане), 406-а, 407-е, н, 408-м, 429-в, г, е, ж, д 431-а, б, в (землище с.Кобиляне),  

417-г, е, 428-д (землище с.Кьосево), 430-о (землище с.Велишане), 461-о, 463-е, 480-п, р (землище 

с.Воловарци), 463-в, г, 464-в, 465-ж, 470-а, в, г, е, д, 471-ж (землище с.Дънгово), 465-г, д, е 466-в, 

ж, к, 467-б (землище с.Опълченско), 467-а, о, 468-а, у, б, 470-ж (землище с.Македонци), 479-а, 

480-б, в, у, ф (землище с.Лъвово), 501-р (землище с.Сестринско), 560-л, 561-г, д, 562-е, 567-д, з, 

569-ж, и, м, (землище с.Добриново), 569-в, г, н (землище с.Черньовци), 579-с, 603-о (землище 

с.Кокиче), 579-т, 580-в, г, д, 583-в, 584-б (землище с.Перперек), 635-в, е, 637-р (землище с.Рани 

лист), 637-к, 638-е (землище с.Стремци), 664-б, с (землище с.Сватбаре), 719-д (землище 

с.Солище), 719-е (землище с.Иванци). 

План – извлечението за промяна вида на сечта през 2015г. в горецитираните насаждения 

предвижда извеждане на санитарни сечи с процент на ползване от 6% до 60% и 100% (при 

отваряне на котли), върху обща площ от 841,8 ха, при стояща маса с клони 33002 м
3
, като на 

826,7 ха (при стояща маса с клони 32750 м
3
) ще се проведат санитарни сечи в иглолистни 

насаждения, а на 15,1 ха (при стояща маса с клони 252 м
3
) ще се поведат санитарни сечи 

широколистни издънкови насаждения за превръщане. 
 
Промяната на вида на сечите се налага 

като следствие от снеговали и снеголоми.   



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 316-а, е, з, и, 316-н, о, п, у, ф, ч, 316-х, 317-з, 318-м, н321-в, г, 

д,  317-и, к, 322-б, 323-а, в, г, 324-а, 325-д, 326-и, 325-е, 332-и, 341-д, 338-д, 341-г, 343-л, 347-л, 

348-б, в, г, е, ж, м, 379-з, к, 380-е, 381-д, ж, 383-а, в, г, к, м, п, 384-з, к, 405-е, 405-н, п, т, 405-у, 

408-а, б, ж, 427-а, 428-б, в, 429-з, к, 430-к, л, м, 417-ж, 405-ш, а1, б1, в1, д1, 406-л, 406-а, 407-е, н, 

408-м, 429-в, г, е, ж, д 431-а, б, в, 417-г, е, 428-д, 430-о, 461-о, 463-е, 480-п, р, 463-в, г, 464-в, 465-

ж, 470-а, в, г, е, д, 471-ж, 465-г, д, е 466-в, ж, к, 467-б, 467-а, о, 468-а, у, б, 470-ж, 479-а, 480-б, в, у, 

ф, 501-р, 560-л, 561-г, д, 562-е, 567-д, з, 569-ж, и, м, , 569-в, г, н, 579-с, 603-о, 579-т, 580-в, г, д, 

583-в, 584-б, 635-в, е, 637-р, 637-к, 638-е, 719-д, 719-е не попадат в границите на защитени зони 

от Екологичната мрежа Натура 2000. Подотдели 664- б, с попадат в границите на защитена 

зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета с 

Решение на МС № 122/02.03.2007г. и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, обявена 

със Заповед № РД-766/28.102008г.за опазване на дивите птици. Подотдели 664- б, с 

представляват насаждения от черен бор и за тях е предвиден процент на ползване съответно 6% и 

10%. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за 

ОС се констатира, че реализацията на предвидените в план - извлечението дейности не 

противоречат на режимите на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на 

дивите птици, определени със заповедите за обявяването й. 

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 

защитени зони BG0001032„Родопи Източни” и BG0002013 „Студен кладенец”. 

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 
 


