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Изх .№  БР -102/06 .02 .2013г .  

 

 

До   

ТП „ДГС” 

гр. Крумовград 

 

ОТНОСНО: уведомление за ивестиционно намерение за „План–извлечение за  промяна на 

вида на сечта през 2013 г. в гори собственост на ТП „ДГС” Крумовград”  

 

 

„План–извлечение за  промяна на вида на сечта през 2013 г. в гори собственост на ТП „ДГС” 

Крумовград”, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх.№ БР-102/04.02.2013г. 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.81 от 15.10.2010г.). 

 

1. ИП предвижда извеждането на сечи  в подотдели 163 „м”-землище с. Сбор, 342  „е”-

землище с. Стражец, 381 „д” – землище с. Горно Юруци, 382 „г”- землище с. Горно Юруци, 

395 „ж”- землище с. Горно Юруци, 397 „б”-землище с. Горно Юруци. Същото се налага за 

отглеждане на млади насаждения и създаване на семенни насаждения с цел по устойчиво и 

многофункционално стопанисването им. Изведента сеч ще бъде без материален добив - 

осветление. 

 

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

 

3. Горепосочените подотдели  попадат в териториалния обхват на три защитени зони по  

зони по НАТУРА 2000, а именно ЗЗ “Родопи Източни”  с код BG 0001032, за опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. 

на Министерски съвет, ЗЗ „Крумовица”с код BG0002012 обявена със Заповед №РД-

845/17.12.2008г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 12/2009г./. и ЗЗ „Бяла 

река”с код BG0002019 обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г на Министъра на околната 

среда и водите /ДВ бр. 85/2008г./..Извеждането на сечите не  е свързано с промяна  

предназначението на земята и  начина на трайно ползване на имотите. 

 

 

4. План извлеченията не попадат в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не са предмет на 

процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС 

 

   С оглед гореизложеното, отчитайки  характера на заявеното План-извлечение, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 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 „План–извлечение за  промяна на вида на сечта през 2013 г. в гори собственост на 

ТП „ДГС” Крумовград”, 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 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 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 

 

 

Съгласувал: 

Директор Дирекция „ПД” инж. Л. Дайновски 

 

Изготвил: 

Тюркян Салим 

 

 


