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Изх .№БР -262/30 .09 .2014г .  

 

До   

ТП ДГС- Крумовград   

пл. „България” №8 

гр. Крумовград 

 

ОТНОСНО: уведомление за  „План извлечение за промяна вида на сечта  в подотдели 

308 „и”, 476 „о”, 480 „д”, 584 „и”, 642 „е”, 642 „н”, 685 „р”, 685 „с”, 686 „б”, 686”г”, 739 

„а” през 2015 г. в гори собственост на Държавна горска територия - ТП – ДГС 

Крумовград” 

 

Уважаеми г-н Директор,  

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№БР-262/23.09.2014г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата 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 (Наредба 

ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме 

следното: 

 

 „План извлечение за промяна вида на сечта  в подотдели 308 „и”, 476 „о”, 480 „д”, 584 

„и”, 642 „е”, 642 „н”, 685 „р”, 685 „с”, 686 „б”, 686”г”, 739 „а”  през 2015 г. в гори 

собственост на Държавна горска територия - ТП – ДГС Крумовград”  попада в обхвата 

на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

В план извлечението са включени следните подтодели  308 „и”, 476 „о”, 480 „д”, 584 

„и”, 642 „е”, 642 „н”, 685 „р”, 685 „с”, 686 „б”, 686 „г”, 739 „а”. 

Целта на сечта е отглеждане на млади насаждения и създаване на семенни насаждения с 

цел по устойчиво и могофункционал стопансване насажденията. 

В отдели 308 „и”, 476 „о”, 480 „д”, 642 „е”, 642 „н”, 685 „р”, 685 „с”, 686 „б” по ЛУП 

2008 не са предвидени сечи. Същите представляват иглолистни култури и 

широколистни насаждения. Предлагаме да се изведат следните отгледни сечи: 

 

 В подотдел 308 „и” – землище с. Черничево по ЛУП 2008 не е предвидена сеч. 

Същият представлява нискостъблено насаждение с възраст 40 години. На терена се 

установи, че има петно от бял бор с пълнота 1,0 на площ от 2,5 ха. Предлагаме да се 

изведе прореждане с интензивност 25 % на петното от бял бор. Посоченото насаждение 

попада в басейн предвиден за лесфонд 2015 година. 

 В подотдел 476 „о” - землище с. Черничево по ЛУП 2008 не е предвидена сеч. 

Същият представлява дъбово насаждение с пълнота 0,8-0,9. Предлагаме да се изведе 

пробирка с интензивност 15 %. Посоченото насаждение попада в басейн предвиден за 

лесфонд 2015 година. 

 В подотдел 480 „д” – землище с. Благун по ЛУП 2008 не е предвидена сеч. 



Същият представлява издънково дъбово насаждение с възраст 40 години и пълнота 0,9. 

Предлагаме да се изведе отгледна сеч прореждане с интензивност 20 %. 

 В подотдел 584 „и”  - землище с. Егрек по ЛУП 2008 е предвидена сеч 

прореждане 20 % само за зимния дъб. Предлагаме да се прореждане с интензивност 20 

% и на бука. 

 В подотдели 642 „е”  - землище с. Тополка, 642 „н” – землище с. Кандилка, 685 

„р” – землище с. Малка Чинка, 685 „с”   – землище с. Малка Чинка по ЛУП 2008 не са  

предвидени сечи. Предлагаме да се изведат отгледни сечи прореждане 10 % и 15 % /685 

„с”/, тъй като пълнотата е по-висока от посочената в ЛУП и е от 0,8 до 0,9. Посочените 

насаждения попадат в басейни предвидени за лесфонд 2015 година. 

 В подотдел 686 „б” - землище с. Малка Чинка  по ЛУП 2008 не е  предвидена 

сеч. Предлагаме да се изведе отгледна сеч пробирка 10 %, тъй като пълнотата е по-

висока от посочената в ЛУП и е от 0,8 до 0,9. Посоченото насаждение попада в басейн 

предвиден за лесфонд 2015 година. 

 В подотдел 686 „г” - землище с. Малка Чинка  по ЛУП 2008 е  предвидена сеч 

осветление. Същото представлява иглолистна култура с възраст 20 г. Предлагаме да се 

изведе отгледна сеч прочистка 15 %. Посоченото насаждение попада в басейн 

предвиден за лесфонд 2015 година. 

В подотдел 739 „а” – землище с. Девесилица по ЛУП 2008 не е предвидена сеч. 

Същият по ЛУП представлява издънково дъбово насаждение с възраст 50 години. На 

терена се установи, че на площ около 20,0 ха има иглолистна култура от бял бор с 

пълнота 1,0.  Предлагаме да се изведе отгледна сеч прореждане с интензивност 20 %. 

 

Горепосочените имоти/подотдели, предмет на ИП,  не попадат в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но част от тях 

попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие а именно:  

Подотдели 308 „и”, 476 „о”, - землище с. Черничево, попадат  в ЗЗ BG 0001032 

„Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с 

Решение № 122/02.03.2007г. и ЗЗ BG0002019 „Бяла река” определена съгласно 

изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед №РД575/08.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите.  

Подотдел 480 „д” – землище с. Благун попада в обхвата на ЗЗ BG 0001032 

„Родопи Източни”.   

Подотдел 584 „и”  - землище с. Егрек попада в обхвата на ЗЗ BG 0001032 

„Родопи Източни”.   

Подотдели 642 „е”  - землище с. Тополка, 642 „н” – землище с. Кандилка, 685 

„р” – землище с. Малка Чинка, 685 „с”   – землище с. Малка Чинка попадат в обхвата на 

ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни”.   

 

Извеждането на сечите в горепосочените подотдели не е свързано с промяна  

предназначението на земята и/или  начина на трайно ползване на имотите. 

 

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към 

някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). 

 



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони ЗЗ 

BG0001032 „Родопи Източни” и ЗЗ BG 0002019 „Бяла река”. 

 

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

преценката на компетентния орган за така заявеното „План извлечение за промяна вида 

на сечта  в подотдели 308 „и”, 476 „о”, 480 „д”, 584 „и”, 642 „е”, 642 „н”, 685 „р”, 685 

„с”, 686 „б”, 686”г”, 739 „а”  през 2015 г. в гори собственост на Държавна горска 

територия - ТП – ДГС Крумовград” е, че не е необходимо провеждане на процедура по 

реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 

 

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от 

обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят 

е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.   

 

 

инж. Д. Илиев 
 Директор на регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

 

 


