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Изх. № БР-335/18.09.2015 г. 

 

До ТП ДГС „Кирково” 

с. Чакаларово, общ. Кирково, обл. Кърджали 

6870 

 

ОТНОСНО: план-извлечение за промянва вида на сечта/провеждане на санитарна сеч  

на територията на  ТП ДГС „Кирково“ 

 

Уважаеми господин Минчев, 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх. № БР-335/10.09.2015г., на РИОСВ-Хасково, 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: 

Горепосоченият план-извлечение, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Подотделите предмет на план-извлечението са следните: 155 а, 156 л, 157 г, 164 б, 164 в, 

164 г, 164 е, 166 а, 170 д, 189 б, 192 в, 193 а, 222 в, 271 а, 286 к, 287 з, 288 ж, 333 м, 334 

г, 336 а, 339 а, 339 б, 342 а, 344 ж, 346 е, 375 г, 377 и, 396 а, 396 б, 396 в, 397 а, 397 е, 398 и, 

402 и, 402 о, 406 а, 406 б, 426 д, 426 з, 1 г, 1 ж, 1 н, 2 д, 2 е, 3 а, 3 б, 3 в, 3 д, 4 в, 5 б, 5 в, 9 з, 

10 з, 10 и, 11 е,  12 в, 12 е, 12 н, 12 о, 12 п, 12 р, 12 с, 12 у, 12 ф, 12ц, 12 ч, 13 л, 13 м, 14 г, 

14  д, 14 е, 14 ж, 14 с, 15 а, 15 в, 16 г, 16 о, 16 р, 17 д, 17 з, 17 м, 17 н, 20 в, 20 г, 23 г, 24 ж, 

31 г, 37 а, 37 г, 37 д, 42 е, 44 б, 46 б, 49 в, 50 а, 50 б, 50 в, 50 г, 50 д, 50 е, 50 ж, 52 а, 52 б, 52 

г, 52 д, 52 , 52 з, 53 б, 53 и, 55 а, 55 б, 55 в, 55 г, 55 д, 62 а, 62 д, 62 е, 62 з, 63 а, 63 б, 63 в, 

63 е, 63 ж, 64 а, 64 б, 64 в, 65 б, 65 д, 65 е, 65 ж, 65 з, 65 и, 66 б, 66 д, 69 б, 69 в, 69 к, 69 п, 

69 у, 70 а, 70 в, 70 г, 75 б, 81 г, 81 е, 82 а, 82 б, 83 б, 86 д, 87 г, 89 в, 89 е, 97 б, 97 в, 97 ж, 97 

к, 98 а, 126 а, 126 б, 126 г, 126 д, 126 з, 127 а, 127 б, 127 в, 127 г, 127 и, 127 к, 127 н, 127 о, 

127 с, 127 ф, 127 ч, 128 б, 128 т, 128 у, 129 к, 130 ж, 130 з, 36 с, 21 в, 21 м, 34 ф, 34 ц, 110 5, 

116 а, 119 а, в землищата на селата: Джерово, Чакаларово, Д. Къпиново, Г. Къпиново, 

Г. Кирково, Лозенградци, Завоя, Крилатица, Пенковци, Средско, Кукуряк, Вълчанка, 

Орлица, Кукуряк, Тихомир, Кран, Пресека, Здравчец, Загорски, Шипок, Първенци, 

Козлево, Мъглене, Веслец, Стоманци, Растник, Върбен, Старово, Дюлица, Кърчевско, 

Еровете, Чичево, Китна, Дрангово и Могиляне на обща площ от 1828,2 ха. Общото 

количество дървесина, включена в план-извлечението е 13987 м³.  

Площта, в която ще бъдат изведени съответните сечи не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по 

НАТУРА 2000 по Закона за защитените територии, с изключение на следните 

подотдели: 189 б, 192 в, 193 а, 271 а, 375 г, които попадат в защитена зона BG0001032 

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

приета с Решение №122/02.03.2007 г. на МС; 

Посочените подотдели попадащи в Защитена зони по НАТУРА 2000, BG0001032 

„Родопи-Източни“ - представляват изкуствени борови култури, увредени от снеголом и 

снеговал, поради което в нея няма разпространени природни местообитания или 

местообитания на видове предмет на защита в горепосочената защитена зона. 

Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на 

Приложения № 1 и № 2 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от 

ЗООС процедури по ОВОС или екологична оценка.  

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

извлечието, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

посочените защитени зони. 



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

заявеният 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 заявените параметри на план-извлечението 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 план-извлечението или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите-Хасково 
 


