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Изх .№  БР -139/29 .05 .2013г .  

 

 

До  

Директора на   

ТП-ДГС 

гр. Кърджали 

ул. „Васил Левски”№2 

 

 

ОТНОСНО: уведомление за ивестиционно намерение за „План–извлечение за  извеждане 

на  възобновителни, отгледни и други /технически/ сечи в иглолистни и широколистни 

насаждения  на територията на  ТП –ДГС Кърджали” 

 

„План–извлечение за  извеждане на  възобновителни, отгледни и други /технически/ сечи в 

иглолистни и широколистни насаждения  на територията на  ТП –ДГС Кърджали”, съгласно 

внесеното от Вас Уведомление с вх.№ БР-139/28.05.2013г. на РИОСВ, попада в обхвата на 

чл.2, ал.2 от Наредбата за условия за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционно предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони(Наредба за ОС, обн., ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп., бр.94 от 

30.11.2012г.). 

 

1. ИП предвижда извеждането на възобновителни сечи в издънкови гори, отгледни сечи в 

иглолистни и издънкови насаждения, както и извеждане на технически сечи – просека за път 

в иглолистни култури с  цел добив на дървесина. 

В подотдели 389 ”д”- землище с. Стражевци и 546 „г” и „д”, 552 „е” и „ж” – землище с. 

Мост, 637 „б” – землище с Стремци и 665 „а” землище с. Висока поляна е предвидено 

ползване 5230 куб. м. стояща маса, ще се водят възобновителни сечи –осеменителна и 

осветителна фаза на краткосрочно постепенната сеч. Предвижда се ползване до 20 % до 30% 

от общият запас.      

В подотдели 348 ”а” и „р” – землище  с. Скална глава,  387 „в” землище с. Стражевци, 429 

„р”, „т” и „у”, 430 „а” „г” и „ж” – землище с. Кобиляне, 461 „ж” – землище с. Дънгово, 461 

„н” землище с. Воловарци е предвидено ползване 15290 куб.м. стояща маса, ще се водят 

отгледни сечи- прореждане в иглолистни култури. Предвижда се ползване от 10% до 20% от 

общият запас на насждението. 

В подотдели  393 „г” землище с. Стражевци, 429 „к” землище с. Бойно,  429 „ч”- землище с. 

Кобиляне и 638 „е” – землище с. Стремци е предвидено ползване 10890 куб.м. стояща маса 

ще се водят отгледни сечи-пробирки в иглолистни кулутури.Предвижда се ползване10%  до 

20% от общият запас на насаждението. 

В подотдели 419 „е” – землище с. Кърджали и 430 „в” землище с. Кобиляне е предвидено 

ползване 1170 куб.м. стояща маса и ще се водят отгледни сечи – прореждане в издънкови за 

превръщане. Предвижда се ползване 10% от общият запас на насждението. 

В подотдел 419 „д” – землище с. Кьосево се предвижда да се изведе техническа сеч – 

просека за път в иглолистни култури 



 

 

 

Рекапитлация: 

 

ха Ползване куб.м 

I. Възобновителни 49.6 1480 

1. Издънкови за превръщане 49.6 1480 

- кр. постепенна осем. фаза 18.8 220 

- кр. постепенна освт. фаза 30.8 1260 

I I.Отгледни 105.3 3555 

1. Иглолистни 92.5 3430 

-прореждане 54.0 1535 

-пробирка 38.4 1895 

2. Издънкови за превръщане 12.9 125 

-прореждане 12.9 125 

III.Други сечи 0.1 15 

1. Иглолистни 0.1 15 

-технически сечи – просека 

за път 

0.1 15 

Всичко I+II+III 155.0 5050 

 

 

2.Подотделите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. 

 

3.  Подотдел 665 „а” землище с. Висока попада в обхвата на две защитени зони по НАТУРА 

2000 - BG 0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания на дивата 

флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет  и  ЗЗ 

BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

766/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 101/ 2008г./. 

Подотдели 389 ”д”, 387 „в” и 393 „г”  - землище с. Стражевци, 546 „г” и „д”, 552 „е” и „ж” – 

землище с. Мост, 637 „б” и 638 „е” – землище с Стремци, 348 ”а” и „р” – землище  с. Скална 

глава, 429 „р”, „т” и „у”, 430 „а” „г” и „ж”, 429 „ч” и  430 „в”  – землище с. Кобиляне, 461 

„ж” – землище с. Дънгово, 461 „н” землище с. Воловарци,  429 „к” землище с. Бойно, 419 „е” 

– землище с. Кърджали,  419 „д” – землище с. Кьосево не попадат в обхвата на защитени 

зони по смисъла на Закон за билогичното разнообразие. Близко разположени са BG 0001032 

„Родопи Източни” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 

приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет  и  ЗЗ BG0002013 „Студен 

кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. на 

Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 101/ 2008г./. 

Извеждането на сечите в горепосочените подотдели не е свързано с промяна  

предназначението на земята и/или  начина на трайно ползване. 

Съгласно чл 12, ал 2 от Наредбата по ОС, реализацията сечите в План-извлечението е 

допустимо спрямо режима на защитена зона  ЗЗ BG0002013 „Студен кладенец” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. на Министъра на околната 

среда и водите /ДВ бр. 101/ 2008г./. 

 

4. План-извлечението не може да бъде отнесено към Приложение №1 и №2 на ЗООС и не 

подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и екологична 

оценка.  

 

 

 



 

 

5. Предвид точки 1,2,3 и 4 план- извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 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 

(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и  не 

подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираните  защитени зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от Закон за 

биологичното разннобразие. 

 

    С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното  за 

„План–извлечение за  извеждане на  възобновителни, отгледни и други /технически/ сечи в 

иглолистни и широколистни насаждения  на територията на  ТП –ДГС Кърджали” при 

реализацията му няма вероятност  да се окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, 

предмет на опазване в  горепосочените защитени зони по НАТУРА 2000. 

 

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

заявеното за за „План–извлечение за  извеждане на  възобновителни, отгледни и други 

/технически/ сечи в иглолистни и широколистни насаждения  на територията на  ТП –ДГС 

Кърджали”, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Предвид гореизложеното, РИОСВ. Хасково не възразява за осъществяване на исканата сеч 

при спазване на нормативните изисквания по Закона за горите. 

 

   Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на за „План–извлечение за  

извеждане на  възобновителни, отгледни и други /технически/ сечи в иглолистни и 

широколистни насаждения  на територията на  ТП –ДГС Кърджали” 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 или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 

РИОСВ за промените. 

 

 
 

 

 инж. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите – Хасково 

 

 

 

 


