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Изх. №БР-62/22.02.2016г. 

 

До 

ТП ДГС Крумовград 

 

ОТНОСНО: План – извлечение за промяна вида на сечта през 2016г. в гори собственост на 

Държавна горска територия, ТП ДГС Крумовград. 

Уважаеми г-н Чолаков, 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-62/17.02.2016г. на РИОСВ-Хасково за План – 

извлечение за промяна вида на сечта през 2016г. в гори собственост на Държавна горска 

територия, ТП ДГС Крумовград, 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 2016г. в гори собственост на Държавна 

горска територия, ТП ДГС Крумовград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

План – извлечението за промяна вида на сечта през 2016г. в гори собственост на Държавна 

горска територия, ТП ДГС Крумовград включва следните подотдели: 127 „б”, 127 „в”, 127 „г”, 

127 „ж”, 126 „е”, 126 „ж”, 126 „к”, 126 „м”, 126 „о”, 129 „а”, 129„г”, 129 „ж”, 197 „е”, 197 „з”, 257 

„д”, 257 „е”, 257 „к”, 257 „л”, 260 „г”, 260 „з”, 304 „б”, 304 „в”, 305 „ж”, 305 „з”, 306 „а”, 306 „б”, 

306 „у”, 306 „ф”, 306 „х”, 307 „е”, 308 „г”, 327 „т”, 328 „м”, 328 „н”,  329 „е”, 330 „к”, 340 „х”, 341 

„и”, 341 „м”, 380 „м”, 389 „д”, 391 „б”, 392 „з”, 393 „м”, 393 „н”, 477 „а”, 478 „а”, 478 „и”, 478 

„о”, 481 „г”, 491 „в”, 491 „г”, 492 „г”, 493 „б”, 493 „в”, 493 „г”, 493 „д”, 493 „е”, 494 „а”, 494 „в”, 

495 „а”, 495 „в”, 498 „в”, 498 „г”, 500 „в”, 517 „а1”, 517 „в1”, 501 „е”, 521 „а”, 521 „з”, 530 „к”, 

530 „х”,  532 „м”, 537 „а”, 549 „н”, 552 „а”, 552 „е”, 552 „и”, 552 „к”, 555 „б”, 555 „в”, 555 „г”, 556 

„а”, 556 „б”, 556 „в”, 559 „г”, 566 „г”, 569 „л”, 569 „с”, 571 „л”, 571 „м”, 578 „х”, 578 „ш”, 578 

„б1”, 578 „в1”, 579 „в1”, 579 „с1”, 593 „к”, 593 „п”, 594 „и”, 616 „е”, 616 „ц”, 617 „и”, 618 „а”, 733 

„г”, 738 „м”, 737 „а”, 640 „т”, 640 „п”, 640 „с”, 641 „а”, 641 „б”, 641 „в”, 641 „е”, 676 „и”,    676 

„ш”, 676 „х”, 676 „у”, 676 „к”, 676 „р”, 676 „м”, 676 „н”, 647 „ж”, 675 „о”, 682 „б”, 681 „к”, 703 

„а”, 703 „н”, 704 „е”, 704 „к”, 704 „л”, 380 „л”, 321 „г”. Отдел 380 „л” не е задействан по ЛУП 

2008, предлага се да се изведе отгледна сеч пробирка с интензивност 20 %, тъй като пълнотата в 

отдела е около 0,9. Отдел 321 „г” не е задействан по ЛУП, предлага се да се изведе постепенно-

котловинна сеч с интензивност 20 %. Ще се отворят 2 котела с площ 0,7 дка всеки без да се 

извежда сеч между останалият дървостой. В останалите гореизброени насаждения е установена 

повредена дървесина от абиотични въздействия - снеговал и снеголом образуван на 07.03.2015 г. 

и 08.03.2015 год. В резултат на настъпилите повреди се налага провеждане на принудителна 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. 

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

територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000.  

Подотдели 129 „ж”, 257 „е”, 257 „к”, 257 „л”, 260 „г”, 477 „а”, 478 „а”, 478 „и”, 478 „о”, 498 „в”, 

498 „г”, 500 „в”, 517 „а1”, 517 „в1”, 501 „е”, 530 „к”, 552 „а”, 552 „е”, 552 „и”, 552 „к”, 555 „б”, 

555 „в”, 555 „г”, 556 „а”, 556 „б”, 556 „в”, 559 „г”, 566 „г”, 569 „л”, 569 „с”, 571 „л”, 571 „м”, 578 

„х”, 578 „ш”, 579 „в1”, 579 „с1”, 593 „к”, 593 „п”, 594 „и”, 738 „м”, 676 „и”,    676 „ш”, 676 „х”, 

676 „у”, 676 „к”, 676 „р”, 676 „м”, 676 „н”, 647 „ж”, 675 „о”, 682 „б”, 681 „к” не попадат в 

границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 



Подотдели 481 „г”, 491 „в”, 491 „г”, 492 „г”, 493 „б”, 493 „в”, 493 „г”, 493 „д”, 493 „е”, 494 „а”, 

494 „в”, 495 „а”, 495 „в”, 532 „м”, 537 „а”, 549 „н”, 578 „б1”, 578 „в1”, 616 „е”, 616 „ц”, 617 „и”, 

618 „а”, 733 „г”, 737 „а”, 640 „т”, 640 „п”, 640 „с”, 641 „а”, 641 „б”, 641 „в”, 641 „е”, 703 „а”, 703 

„н”, 704 „е”, 704 „к”, 704 „л” попадат в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи 

Източни” приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания. 

Подотдели 304 „б”, 304 „в”, 305 „ж”, 305 „з”, 306 „а”, 306 „б”, 306 „у”, 306 „ф”, 306 „х”, 307 „е”, 

308 „г”, 327 „т”, 328 „м”, 328 „н”,  329 „е”, 330 „к”, 340 „х”, 341 „и”, 341 „м”, 380 „м”, 389 „д”, 

391 „б”, 392 „з”, 393 „м”, 393 „н”, 521 „а”, 521 „з”, 530 „к”, 380 „л”, 321 „г” попадат в обхвата на 

защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за 

опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002019 „Бяла река”, обявена със 

Заповед № РД-575/08.09.2008г. 

Подотдели 127 „б”, 127 „в”, 127 „г”, 127 „ж”, 126 „е”, 126 „ж”, 126 „к”, 126 „м”, 126 „о”, 129 „а”, 

129„г”, попадат в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” приета с Решение на 

МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002012 

„Крумовица”, обявена със Заповед № РД-765/28.10.2008г. 

Подотдели 197 „е”, 197 „з” попадат в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” 

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

защитена зона BG0002071 „Мост Арда”, обявена със Заповед № РД-784/29.10.2008г. 

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 доп., ДВ бр. 62 от 14.08.2015 г.) 

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”, BG0002019 „Бяла река”, BG0002012 

„Крумовица” и BG0002071 „Мост Арда”. 

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. 

 

 

 

За Директор:  

инж. Л. Дайновски 

Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. на  

Директора на РИОСВ-Хасково 
 


