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Изх. №ПД-637/03.08.2016г. 

 

До 

ТП ДГС Кирково 

 

 

ОТНОСНО: План – извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и §3, ал.3, т.1 от 

Наредба №8 за сечите в горите, в гори собственост на държавата, ТП ДГС Кирково. 

 

Уважаеми г-н Минчев, 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-637/01.08.2016г. на РИОСВ-Хасково за План – 

извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и §3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в 

горите, в гори собственост на държавата, ТП ДГС Кирково, 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 по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и §3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за 

сечите в горите, в гори собственост на държавата, ТП ДГС Кирково, попада в обхвата на чл. 2, 

ал. 2 от Наредбата за ОС.  

План – извлечението провеждане на санитарна сеч през 2016г. намиращи се в териториалния 

обхват на действие на ТП ДГС Кирково включва следните подотдели: 258-д (в землището на 

с.Шумнатица), 159-г, 158-а,б (в землището на с.Яковица), 158-з, и, к, 162-з, 149-ж, 150-ж, 155-

д, е, ж, 157-а (в землището на с.Джерово), 210-г, д, 239-е, 240-д (в землището на с.Чакаларово), 

166-а, 165-б, д (в землището на с.Долно Къпиново), 285-в, б, 283-е, ж, 284-к  (в землището на 

с.Домище), 286-е (в землището на с.Завоя), 288-е, ж, 151-а, 142-а, 152-е, 153-к, 155-г (в 

землището на с.Крилатица), 291-б (в землището на с.Шопци), 370-к, 349-к, 352-н, 365-в, 370-к, 

369-д (в землището на с.Царино), 341-е, 339-а, 340-в, б (в землището на с.Средско), 348-б, г,  (в 

землището на с.Вълчанка), 348-e, 343-ж (в землището на с.Кукуряк), 332-и, 353-в, 354-г  (в 

землището на с.Пенковци), 362-а, 361-г, е, 356-а, 355-в (в землището на с.Трепетлика), 328-ж, 

332-а (в землището на с.Делвино), 377-к, 362-к, 378-ж, 377-д (в землището на с.Орлица), 355-р, 

354-а (в землището на с.Чорбаджийско), 29-а, в, г, д, 22-г (в землището на с.Самодива), 30-а, в, 

31-б, в (в землището на с.Кърчевско), 30-б (в землището на с.Брегово),  39-г, д (в землището на 

с.Янино), 41-г, и, в, б, к, л, с (в землището на с.Дрянова глава), 42-в, л, е, 35-к, 49-г, в, а, 46-а, 

(в землището на с.Дюлица), 54-г, 55-д (в землището на с.Китна), 121-л, 133-р, ж, 132-ж, е, 125-

к, а, 106-б, ж, г, 61-е, 130-з (в землището на с.Дрангово), 51-е, в, 56-л (в землището на 

с.Чичево), 456-е (в землището на с.Островец), 43-д, р, н, 45-в, д, б (в землището на 

с.Фотиново), 9-д, 10-в, б (в землището на с.Здравчец), 64-к (в землището на с.Могиляне), 67-а, 

88-ж, 89-в, 86-д, 85-л, г, 68-р (в землището на с.Горски извор), 23-д (в землището на 

с.Растник), 17-з (в землището на с.Веслец), 46-д, 47-б (в землището на с.Върли дол), 15-в (в 

землището на с.Козлево), 7-а (в землището на с.Добромирци), 14-н (в землището на с.Шипок).  

 

В план-извлечението са включени отдели, в които се налага промяна вида и интензивността на 

сечта и провеждането на принудителни и санитарни сечи, вследствие на повреди причинени 



от снеговал и снеголом, а също така и от биотични въздействия- върхов, шестзъб корояд и от 

гъбата Sphaeropsis sapinea. Посочените подотдели представляват борови насаждения. За 

всички подотдели са предвидени от 5% до100% принудителни и санитарни сечи. 

Подотделите, предмет на настоящото план- извлечение не попадат в границите на защитени 

територии  по смисъла на Закона за защитените територии.  

Подотдели 159-г, 158-а,б, 158-з, и, к, 162-з, 149-ж, 150-ж, 155-д, е, ж, 157-а, 166-а, 165-б, д, 

285-в, б, 283-е, ж, 284-к, 286-е, 288-е, ж, 151-а, 142-а, 152-е, 153-к, 155-г, 291-б, 349-к, 352-н, 

365-в, 370-к, 341-е, 339-а, 340-в, б, 348-б, г, 348-e, 343-ж, 332-и, 353-в, 354-г, 362-а, 361-г, е, 

356-а, 355-в, 328-ж, 332-а, 377-к, 362-к, 378-ж, 377-д, 355-р, 354-а, 29-а, в, г, д, 22-г, 30-а, в, 31-

б, в, 30-б,  39-г, д, 41-г, и, в, б, к, л, с, 42-в, л, е, 35-к, 49-г, в, а, 46-а, 54-г, 55-д, 121-л, 133-р, ж, 

132-ж, е, 125-к, а, 106- ж, 61-е, 130-з, 51-е, в, 56-л, 456-е, 43-д, р, н, 45-в, д, б, 9-д, 10-в, б, 64-к, 

67-а, 88-ж, 89-в, 86-д, 85-л, г, 68-р, 23-д, 17-з, 46-д, 47-б, 15-в, 7-а, 14-н не попадат в границите 

на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 

Подотдели 258-д, 210-г, д, 239-е, 240-д, 370-к, 369-д,  попадат в обхвата на защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни” приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания 

Така представените сечи по план- извлечението не попадат в Приложения №1 и №2 на Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.9182002г. посл. изм. и доп., ДВ бр. 62 от 

14.08.2015 г.) и не подлежат на регламентираните с Глава VІ от ЗООС процедури по 

ОВОС и екологична оценка.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на план- 

извлечението, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“. 

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.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите 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 предвидените дейности 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 
 


