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Изх. № БР-367/09.10.2015г. 

 

До ТП ДГС „Крумовград” 

пл. „България” №8 

гр. Крумовград  

6900 

 

ОТНОСНО: Извършване на санитарни сечи в иглолистни култури, както и 

постепеннокотловинни в издънкови дъбови гори пострадали от природно бедствие в общ. 

Крумовград, обл. Кърджали. 

 

Уважаеми господин Чолаков, 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх. № БР-367/08.10.2015г. 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: 

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

В горепосочените отдели е установена повредена дървесина от абиотични въздействия - 

снеговал и снеголом образуван на 07.03.2015г. и 08.03.2015г., В резултат на настъпилите 

повреди се налага провеждане на санитарна сеч, различна от разрешената. Образуваните 

снеговали и снеголоми са единствено в иглолистните култури. Обхващат главно пояса 

200-600 м. надморска височина, като най-засегнати са северните части на насажденията, 

микропониженията и пътищата. Предвиждат се и постепеннокотловинни сечи в 

издънкови дъбови гори пострадали от природно бедствие в общ. Крумовград, обл. 

Кърджали. Промяня вида и интензивността на сечта през 2015 година на  площ от 462,6 

ха. 

Реализацията на план-извлечението засяга следните подотдели: 165 „с”, 168 „е”, 192 „д”, 

193 „е”, 193 „ж”, 193 „з”, 193 „и”, 193 „к”, 194 „б”, 194 „д”, 194„з”, 195 „ж”, 195 „к”, 195 

„м”, 195 „н”, 195 „р”, 195 „с”, 195 „т”, 195 „ц”, 307 „б”, 307 „в”, 307 „г”, 307 „д”, 307 „к”, 

308 „в”, 308 „г”, 308 „д”, 308 „е”,308 „ж”, 321 „е”, 457 „д”, 458 „а1”, 461 „м”, 462 „г”,  462 

„к”, 463 „д”, 467 „б”, 467 „ф”, 472 „и”, 477 „ж”, 477 „з”, 477 „к”, 569 “п”, 482 „о”, 633 „б”, 

633 „г”, 633 „о”, 634 „а”, 634 „б”, 634 „в”, 634 „з”, 707 „в-1”, 707 „г-1”, 707 „я”, 708 „п”, 

708 „с”,  708 „ц”, 708 „ч”, 708 „и”, 708 „к”, 687 „б”, 687 „д”, 687 „е”, 650 „в”, 650 „е”, 650 

„н”, промяня  вида и интензивността на сечта през 2015 година на територията на ТП ДГС 

„Крумовград“, община Крумовград, обл. Кърджали. 

Площта, в която ще бъдат изведени съответните сечи не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Пододелите попадащи в защитени зони по НАТУРА 2000 са следните: 

- 165 „с”, 168 „е”, 192 „д”, 193 „е”, 193 „ж”, 193 „з”, 193 „и”, 193 „к”, 194 „б”, 194 „д”, 

194„з”, 195 „ж”, 195 „к”, 195 „м”, 195 „н”, 195 „р”, 195 „с”, 195 „т”, 195 „ц”, 307 „б”, 307 

„в”, 307 „г”, 307 „д”, 307 „к”, 308 „в”, 308 „г”, 308 „д”, 308 „е”,308 „ж”, 321 „е”, 457 „д”, 

458 „а1”, 461 „м”, 462 „г”,  462 „к”, 463 „д”, 467 „б”, 467 „ф”, 472 „и”, 477 „к”, 482 „о”, 633 

„б”, 633 „г”, 633 „о”, 634 „а”, 634 „б”, 634 „в”, 634 „з”, 707 „в-1”, 707 „г-1”, 707 „я”, 708 



„п”, 708 „с”,  708 „ц”, 708 „ч”, 708 „и”, 708 „к” -  попадат в защитена зона BG0001032 

„Родопи-Източни” за опазване на природните местнообитания и дивата флора и дауна, 

приета с решение №122/02.03.2007г. на МС; 

- 168 „е”, 192 „д”, 193 „е”, 193 „ж”, 193 „з”, 193 „и”, 193 „к”, 194 „б”, 194 „д”, 194„з”, 195 

„ж”, 195 „к”, 195 „м”, 195 „н”, 195 „р”, 195 „с”, 195 „т”, 195 „ц” – попадат в защитена зона 

BG0002071 „Мост Арда”, за опазване на дивите птици, обявена със заповед №РД-

784/29.10.2008г. на МОСВ. 

- 307 „б”, 307 „в”, 307 „г”, 307 „д”, 307 „к”, 308 „в”, 308 „г”, 308 „д”, 308 „е”, 308 „ж”, 321 

„е”, 457 „д”, 458 „а1”, 461 „м”, 462 „г”,  462 „к”, 463 „д”, 467 „б”, 467 „ф”, 472 „и” - 

защитена зона BG0002019 „Бяла река”, за опазване на дивите птици, обявена със заповед 

№РД-575/08.09.2008г. на МОСВ. 

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. 
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