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Изх. № БР-122/20.05.2013г. 

 

 

До 

инж.Николай Янчев 

ТП ДГС Хасково 

бул.”Г.С.Раковски” №6 

гр.Хасково 

 

 

ОТНОСНО: План- извлечение за промяна вида на сечта през 2013г. в горски територии 

държавна собственост в териториалния обхват на ТП  ДГС Хасково.  

 

 

Уважаеми г-н Янчев, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-122/07.05.2013г. на РИОСВ-Хасково за план- 

извлечение за промяна вида на сечта през 2013г. в горски територии държавна собственост в 

териториалния обхват на ТП  ДГС 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: 

 

План- извлечението за промяна вида на сечта през 2013г. в горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП  ДГС Хасково попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от 

Наредбата за ОС.  

 

Съгласно внесената документация, ТП  ДГС Хасково предвижда промяна на вида и 

интензивността на сечта през 2013 г. за подотдели : 1010-г, 1588-с, 1010-в (земл.с.Дрипчево); 

1445-л,в (земл.с.Малко Брягово); 1415-в, 1490-н,о,т, 1415-е (земл.с.Долни Главанак); 1355-

а,в, 1408-г, 1409-в, 1357-г,и,л,н,м 1359-б,г, 1358-з, 1360-в,г, 1356-и (земл.с.Долно Съдиево); 

1424-а,г, 1422-г, 1423-ж (земл.с.Селска поляна); 1568-г,1564-б, 1566-а,б,в,д (земл.с.Брусевци); 

1607-д,г, 1608-а,в, 1452-д,и, 1447-н, 1456-в (земл.с.Ефрем); 1410-с, 1412-в,а (земл.с. 

Тополово); 1411-а,б,ж,и,л,о,р (земл.с. Златоустово); 1536- в,г, 1545-а, 1546- м, 1547-б,е, 1533-

г, 1536-а,и, 1537-а, 1538-б, 1539-е,ж, 1544-и, 1546-г,з (земл.с.Сеноклас); 1407-е,п,в,ж 

(земл.с.Ръженово); 1367-г, 1367-ж,з, 1374-л (земл.с.Малки Воден); 234-а (земл.с.Тракиец); 

1505- б,в,д, 1387-к,л (земл.гр.Маджарово); 1141-5, 1142-2 (земл.с.Константиново); 1027-7 

(земл.с.Калугерово); 44-3, 33-4 (земл.с.Крепост); 658-2 (земл.с.Каснаково); 509-3, 514-6, 515-

2, 516-4, 517-1 (земл.с.Александрово). 

Цялостната концепция при изготвяне на план- извлечението е: осигуряване на условия за 

прираст по височина и диаметър, като се изведат отгледни сечи с подходяща интензивност; 

осигуряване на условия за естествено възобновяване и превръщане в семенни, като се изведе 

краткосрочно постепенна сеч в подходяща фаза и интензивност; почистване на просеки под 

електропроводи. 



По план- извлечението са предложени площи за усвояване и стояща маса с процент на 

ползване от 15% до 25% както следва: 

 

Видове гори, видове сечи Площ, ха Стояща маса с клони, куб.м. 

І.Иглолистни 21,8 910 

а/прореждане 7,7 450 

б/пробирка 14,1 460 

ІІ.Издънкови гори за превръщане в семенни 649,7 14050 

а/прореждане 16,0 170 

б/пробирка 19,9 350 

в/краткосрочно-постепенна сеч 613,8 13505 

ІІІ. Просеки под електропроводи 8,5 30 

а/техническа сеч в сервитут (с мат.добив) 1,3 30 

б/техническа сеч в сервитут (без мат.добив) 7,2 - 

ВСИЧКО 680 14990 

 

Съгласно представената информация, площите, в които ще бъдат изведени съответните  сечи 

попадат в защитени зони и територии, както следва:  
 

-  В защитени зони BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № РД-661/16.10.2007г. за 

опазване на природните местообитания и BG0002021„Сакар”, обявена със Заповед № РД-

758/19.08.2008  за опазване на дивите птици попадат подотдели 1010-г, 1588-с, 1010-в, с 

обща площ 26,8 ха, в землището на с.Дрипчево. 

- В защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № РД-

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания попадат подотдели 1445-л,в, с 

обща площ 1,6 ха, в землището на с.Малко Брягово; 1415-в, 1490-н,о,т, с обща площ 19,8 ха, 

в землището на с.Долни Главанак; 1355-а,в, 1408-г, 1409-в, с обща площ 34,2 ха, в землището 

на с.Долно Съдиево; 1424-а,г, 1422-г, 1423-ж, с обща площ 16,8 ха, в землището на с.Селска 

поляна; 1568-г,1564-б, 1566-а,б,в,д, с обща площ 74,5 ха, в землището на с.Брусевци; 1607-

д,г, 1608-а,в, 1452-д,и, 1447-н, 1456-в, с обща площ 63,6 ха, в землището на с.Ефрем; 1410-с, 

1412-в,а, с обща площ 22,8 ха, в землището на с.Тополово;  1411-а,б,ж,и,л,о,р, с обща площ 

43 ха, в землището на с.Златоустово; 1536- в,г, 1545-а, 1546- м, 1547-б,е, с обща площ 52,8 ха, 

в землището на с.Сеноклас. 

- В защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № РД-

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и BG0002014 „Маджарово”, 

обявена със Заповед № РД-787/25.10.2008  за опазване на дивите птици попадат подотдели 

1505- б,в,д, с обща площ 33,2 ха, в землището на гр.Маджарово и 1533-г, с обща площ 12,5 ха, 

в землището на с.Сеноклас. 

- В защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № РД-

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и BG0002106 „Язовир 

Ивайловград”, обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008  за опазване на дивите птици 

попадат подотдели 1536-а,и, 1537-а, 1538-б, 1539-е,ж, 1544-и, 1546-г,з, с обща площ 117 ха, в 

землището на с.Сеноклас. 

- В защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № РД-

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и BG0002071 „Мост Арда”, 

обявена със Заповед № РД-784/29.10.2008  за опазване на дивите птици попадат подотдели 

1387-к,л, с обща площ 33,5 ха, в землището на гр.Маджарово. 

- В защитена местност „Момина скала”, обявена със Заповед № РД-475/11.09.2001г. с цел 

опазване на популациите и местообитанията на защитени и застрашени от изчезване видове 



растения и животни, както и на уникални скални ландшафти попадат подотдели 1387-к,л, с 

обща площ 33,5 ха, в землището на гр.Маджарово. 

 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото план- извлечение бе установено, че същото е извън обхвата на чл.2, ал.1 от 

Наредбата по ОС.  

 

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.  

 

След проверка за допустимост съгласно чл.12, ал.2 и ал.4 беше установено, че настоящото 

план- извлечение за промяна вида на сечта през 2013г. в горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП  ДГС Хасково е допустимо и не противоречи на 

забраните в заповедите за обявяване на защитени зони BG0002021„Сакар”, BG0002014 

„Маджарово”, BG0002106 „Язовир Ивайловград”, BG0002071 „Мост Арда” и защитена 

местност „Момина скала”. 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки вида, обема и характера на план- извлечението, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони 

BG0000212 „Сакар”, BG0001032 „Родопи Източни”, BG0002021„Сакар”, BG0002014 

„Маджарово”, BG0002106 „Язовир Ивайловград” 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 при спазване 

изискванията на одобрените режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горски 

типове природни местообитания съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите, както 

и в съответствие с „Режими за устойчиво управление на горите в Натура 2000”. 

 

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 за промените. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


