
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 24 

 

 

Изх. №БР-127/13.04.2016г. 

 

До 

ТП ДГС Момчилград 

 

ОТНОСНО: План – извлечение за провеждане на принудителна сеч в гори от ДГТ през 

20016г. намиращи се в териториалния обхват на действие на ТП ДГС Момчилград. 

 

Уважаема г-жо Тенева, 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-127/12.04.2016г. на РИОСВ-Хасково за План – 

извлечение за провеждане на принудителна сеч в гори от ДГТ през 20016г. намиращи се в 

териториалния обхват на действие на ТП ДГС Момчилград, 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 провеждане на принудителна сеч в гори от ДГТ през 20016г. 

намиращи се в териториалния обхват на действие на ТП ДГС Момчилград, попада в обхвата 

на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

План – извлечението за провеждане на принудителна сеч в гори от ДГТ през 20016г. 

намиращи се в териториалния обхват на действие на ТП ДГС Момчилград включва следните 

подотдели: 124-д, 126-а, в, 119-а (в землището на с.Мрежичко), 171-ж, 174-б, 175-в (в 

землището на с.Рогозче), 107-а, в, г, е, ж, н, ф, 86-е (в землището на с.Генерал Гешево), 107-о 

(в землището на с.Добринци), 127-ж, б, 114-б, д, ж (в землището на с.Устрен), 142-а, в, д, е, 

132-д, з, к, н, о, 133-в, г, е, 134-а, б, г, е (в землището на с.Жълъдово), 142-ж, з (в землището на 

с.Ридино), 87-и (в землището на с.Припек), 379-в (в землището на с.Биволяне), 371-а, б (в 

землището на с.Равен), 181-а, б (в землището на с.Полянец), 204-ж, 205-б (в землището на 

с.Плазище). Принудителните сечи се налагат, т.к. през март 2015г. вследствие на обилни 

снеговалежи са констатирани повреди от абиотични фактори на площ от 458,2 ха.Необходимо 

е засегнатата от снеговали и снеголоми дървесина да бъде усвоена своевременно, за да не се 

допусне каламитетно развитие на стъблени вредители. Процента на ползване е от 3% до 100%. 

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

територии  по смисъла на Закона за защитените територии.  

Подотдели 124-д, 126-а, в, 119-а (в землището на с.Мрежичко), 171-ж, 174-б, 175-в (в 

землището на с.Рогозче), 107-а, в, г, е, ж, н, ф, 86-е (в землището на с.Генерал Гешево), 107-о 

(в землището на с.Добринци), 127-ж, б, 114-б, д, ж (в землището на с.Устрен), 142-а, в, д, е, 

132-д, з, к, н, о, 133-в, г, е, 134-а, б, г, е (в землището на с.Жълъдово), 142-ж, з (в землището на 

с.Ридино), 87-и (в землището на с.Припек), 379-в (в землището на с.Биволяне), 181-а, б (в 

землището на с.Полянец), 204-ж, 205-б (в землището на с.Плазище) не попадат в границите 

на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 

Подотдели 371-а, б (в землището на с.Равен)  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 
 

 

 
 


