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Изх .№БР -331/05 .11 .2013г .  

 

 

 

До   

Кмета на    

Община Минерални бани 

с. Минерални бани 

 

 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за  “Извеждане на сечи през 

2014 година в горски територии собственост на Община Минерални бани” 

 

 

Уважаеми г-н Искендер,  

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ БР-331/31.10.2013г. 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: 

 

Инвестиционно предложение за “Извеждане на сечи през 2014 година в горски 

територии собственост на Община Минерални бани” попада в обхвата на чл.2,ал.2 от 

Наредбата за ОС. 

 

ИП  е за добив на дървесина през 2014 година в горски територии собственост на 

община Минерални бани.Добива на широколистна дървесина основно е  

предназначен за снабдяване на населението на общината с дърва за отопление.С 

добива на иглолистната дървесина се цели да бъдат изведени отгледни сечи в 

изкуствено създадените иглолистни култури с цел повишване на икономическата 

стойност на горите.Проектираните мероприятия са съобразени с изискванията за 

стопанисване на местообитанията и Наредба №8 за сечите. 

Дейността ще се води в горски територии на общината в землищата на селата 

Татарево, Спахиево, Сираково, Колец и Сусам. Предвижда се да бъдат изведени сечи 

върху площ от 889.5 ха и добитата дървесина в размер на 31840 куб.м. стояща маса. 

ИП предвижа сечи разпределена по видове гори и стопански планове както следва: 

А. Високостъблени гори 

I.Иглолистни 

1. Черборови култури - обхваща следните подотдели – 117 в, 117 г, 118 б, 118 в, 118 

г, 118 е – землище с. Сираково, 119 а, 119 г, 119 д, 119 ж, 120 д, 120 е, 120 к - 

землище с. Спахиево, 123 б, 124 а, 125 а – землище с. Татарево, 112 д – землище с. 

Сираково и 119 б- землище с. Спахиево, община Минерални бани. 



Б. Широколистни гори 

I I..Издънкови гори за превръщане в семенни 

1.Благунов Ср.Н.П. – обхваща следните подотдели – 102 в, 102 д, 102 3, 102 ж, 102 е, 

103 а, 103 б, 103 в, 104 а, 111 а, 111 б, 111в,  111г, 111 д, 111 е, 111 и,  111 а, 112 б, 

112 к, 113 а, 113 г – землище с. Сираково, 116 ж, 116 п, 116 н, 118 д, 120 и, 120 ж, 120 

3 – землище с. Спахиево, 121 г, 121 д, 122 а, 122 в , 122 д, 123 а, 125 б, 125 3 – 

землище с. Татарево, 132 ф, 132 н, 132 с, 133 е,  - земилще с. Сусам, 140 к, 141 г, 142 

б, 142 в – землище с. Брястово, община Минерални бани. 

 

Горепосочениет подотдели в землищата на  селата Татарево, Спахиево, Сираково, 

Колец и Сусам, община Минерални бани, предмет на ИП,  не попадат в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в 

границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие- ЗЗ 

BG0001031 „Родопи Средни”,  за опазване на природните местообитанията на дивата 

флора и фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

Извеждането на сечите в горепосочените подотдели не е свързано с промяна  

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

 

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 защитена зона ЗЗ 

BG0001031 „Родопи Средни”,  за опазване на природните местообитанията на дивата флора и 

фауна от мрежата „Натура“ 2000,  

 

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

преценката на компетентния орган за така заявеното ИП “Извеждане на сечи през 2014 

година в горски територии собственост на Община Минерални бани” 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    
  

 

 

 


