
 

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-247/31.07.2017г. 
 
До 
ТП ДГС Крумовград 
 

ОТНОСНО: План – извлечение за промяна вида на сечта през 2017г, в гори собственост на 
държавата, ТП ДГС Крумовград. 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-247/28.07.2017г. на РИОСВ-Хасково за План – 
извлечение за промяна вида на сечта през 2017г, в гори собственост на на държавата, ТП ДГС 
Крумовград, на основание чл.6а, т.2 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 2017г, в гори собственост на ТП ДГС 
Крумовград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

В отдели 280 „д”, 297 „б”, 298 „а”, 298 „в”, 327 „б”, 327 „в”, 327 „у”, 328 „к”, 329 „а”, 329 „б”, 329 
„к”, 330 „б”, 359 „е”, 361 „р”, 430 „г”, 455 „д”, 461 „и”, 463 „л”, 467 „л”, 498 „а” , 503 „у”, 513 „д”, 
513 „е”, 515 „б”, 555 „ж”, 555 „з”, 555 „и”, 555 „м”, 556 „г”, 556 „е”, 556 „л”, 556 „н”, 559 „р”, 559 
„т”, 559 „х”, 566 „в”, 566 „г”, 625 „а”, 625 „г”, 625 „д”, 625 „е”, 625 „ж”, 625 „к”, 625 „р”, 625 „т”, 
625 „ф”, 625 „х”, 625 „ч”, 625 „а1”, 625 „б1”, 625 „е1”, 625 „л1”, 625 „м1” 742 „а”, 742 „г”, 742 
„е”, 742 „и”, 742 „к”, 742 „м”, 742 „л”, 742 „о”, 742 „п”, 742 „ф”, 742 „х”, 742 „ч”, 742 „б1”,  567 
„з” е  установена повредена дървесина от абиотични въздействия - снеговал и снеголом 
образуван на 07.03.2015 г. и 08.03.2015 год. В резултат на настъпилите повреди се налага 
провеждане на принудителна сеч, различна от разрешената. Образуваните снеговали и 
снеголоми са единствено в иглолистните култури. Обхващат главно пояса 200-600 м. надморска 
височина, като най-засегнати са северните части на насажденията, микропониженията и 
пътищата. 

В отдели 14 „ж”, 14 „з”, 280 „д”, 280 „ж”, 327 „у”, 328 „к”, 328 „м”, 329 „о”, 359 „е”, 361 „а1”, 371 
„в”,  372 „е”, 374 „б”, 376 „и”, 394 „р”, 395 „б”, 396 „б”, 430 „г”, 461 „и”, 462 „к”, 478 „и”, 498 „а”, 
502 „г”, 502 „з”, 502 „с”, 502 „ю”, 503 „у”, 513 „д”, 513 „е”, 513 „з”, 515 „и”, 555 „ж”, 555 „з”, 555 
„и”, 555 „м”, 556 „г”, 556 „е”, 556 „л”, 556 „н”, 559 „р”, 559 „т”, 559 „х”, 736 „в”, 566 „в”, 566 „г”, 
625 „ж”,  499 „б”, 499 „з”, 499 „ж”, 499 „и”, 499 „п”, 499 „ф”, 499 „х”, 499 „ц”, 499 „е1”, 572 „г”, 
572 „е”, 572 „и”, 572 „к”, 572 „м”, 572 „н” ,572 „п”, 572 „р”, 573 „б” 573 „в”, 573 „г”, 573 „д” в 
резултат на биотични въздействия-нападения от корояд и горски градинар и гъбата Shaeropsis 
sapinea има образувани короядни петна, както и единични изсъхнали дървета в резултат на което 
се налага провеждане на санитарна сеч с оглед ограничаване на нападенията, подобряване на 
санитарното състояние на горите и възстановяване на месторастенията освободени от 
изсъхналия дървостой.    

По ЛУП 2008 отдел 456 „д” е задействан с отгледна сеч пробирка 10 %. Възрастта на 
насаждението е 60 г, като е издънков дървостой. Предложението е за постепенно-котловинна сеч 
с интензивност 20 %. В насаждението има наличие на много добро възобновяване. За спазване 
интензивността на сечта ще се отворят само котли с площ до 0,1 ха. 

Подотдели 326 „5”, 360 „2”, 361 „3”, 361 „4”, 361 „5” представляват просеки под електропроводи  
и промяната на сечта е във връзка с писмо на ЕВН България Електроразпределение  АД – КЕЦ 
Крумовград, като ще се извърши  почистване на трасетата  от  храсти и дървета. Почистването на 
участъците на трасетата  от ВЕЛ 20KW  (по смисъла на Наредба № 16- за сервитутите на 
енергийните обекти) на територията на Община Крумовград  е с цел извършване на 



противопожарни мероприятия. Ширините  на просеките са съобразени с Наредба №16 – за 
сервитутите на енергийните обекти.  

Подотделите, предмет на настоящото план- извлечение не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Подотдели 478 „и”, 498 „а”, 502 „г”, 502 „з”, 502 „с”, 502 „ю”, 503 „у”, 555 „ж”, 555 „з”, 555 „и”, 
555 „м”, 556 „г”, 556 „е”, 556 „л”, 556 „н”, 559 „р”, 559 „т”, 559 „х”, 566 „в”, 566 „г”, 567 „з”, 499 
„б”, 499 „з”, 499 „ж”, 499 „и”, 499 „п”, 499 „ф”, 499 „х”, 499 „ц”, 499 „е1”, 572 „г”, 572 „е”, 572 
„и”, 572 „к”, 572 „м”, 572 „н” ,572 „п”, 572 „р”, 573 „б” 573 „в”, 573 „г”, 573 „д” не попадат в 
обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 

Подотдели 14 „ж”, 14 „з”, 280 „д”, 280 „ж”, 297 „б”, 298 „а”, 298 „в”, 327 „б”, 327 „в”, 327 „у”, 
328 „к”, 328 „м”, 329 „а”, 329 „б”, 329 „о”, 329 „к”, 330 „б”, 359 „е”, 361 „а1”, 361 „р”, 371 „в”,  
372 „е”, 374 „б”, 376 „и”, 394 „р”, 395 „б”, 396 „б”, 430 „г”, 455 „д”, 461 „и”, 462 „к”, 463 „л”, 467 
„л”, 513 „д”, 513 „е”, 513 „з”, 515 „б”, 515 „и”, 736 „в”, 625 „а”, 625 „г”, 625 „д”, 625 „е”, 625 „ж”, 
625 „к”, 625 „р”, 625 „т”, 625 „ф”, 625 „х”, 625 „ч”, 625 „а1”, 625 „б1”, 625 „е1”, 625 „л1”, 625 
„м1” 742 „а”, 742 „г”, 742 „е”, 742 „и”, 742 „к”, 742 „м”, 742 „л”, 742 „о”, 742 „п”, 742 „ф”, 742 
„х”, 742 „ч”, 742 „б1”,  456 „д”, 326 „5”, 360 „2”, 361 „3”, 361 „4”, 361 „5” попадат в обхвата на 
защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” приета с Решение на МС №122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания. 

Подотдели 14 „ж”, 14 „з” попадат в обхвата и на защитени зони BG0002013 „Студен кладенец”, 
обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 за опазване на дивите птици.  

Подотдели  297 „б”, 298 „а”, 298 „в”, 327 „б”, 327 „в”, 327 „у”, 328 „к”, 328 „м”, 329 „а”, 329 „б”, 
329 „о”, 329 „к”, 330 „б”, 359 „е”, 361 „а1”, 361 „р”, 371 „в”,  372 „е”, 374 „б”, 376 „и”, 394 „р”, 
395 „б”, 396 „б”, 430 „г”, 455 „д”, 461 „и”, 462 „к”, 463 „л”, 467 „л”,  456 „д”, 326 „5”, 360 „2”, 361 
„3”, 361 „4”, 361 „5”  попадат в обхвата и на защитени зони BG0002019 „Бяла река”, обявена 
със Заповед № РД-575/08.09.2008 за опазване на дивите птици. 

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 
защитени BG0001032 „Родопи Източни”, BG0002013 „Студен кладенец” и BG0002019 „Бяла 
река”. 

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. 
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