
 

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 28 

 

 

 
Изх .№БР -103/30 .03 .2015г .  

 

 

До   

ТП ДГС-Кърджали    

ул. „Васил Левски №2 

гр. Кърджали 

 
ОТНОСНО: уведомление за „План извлечение за промяна вида на сечта през 2015г. в 
гори собственост на държавата в района на ТП – ДГС Кърджали” 
 
Уважаеми г-н Директор,  

 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№БР-103/30.03.2015г. за 
горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата 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 
(Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 
уведомяваме следното: 
 
 „План извлечение за промяна вида на сечта през 2015г. в гори собственост на 

държавата в района на ТП – ДГС Кърджали” попада в обхвата на чл.2,ал.2 от 
Наредбата за ОС. 
 

Предмет на инвестиционното намерение е извеждане на санитарни сечи в 
иглолистни и широколистни насаждения - извършване добив на дървесина през 2015 
година. 

Успоредно с добива на дървесина целта е  да се подобри състоянието на 
горите, включително в противопожарно отношение, както и да запазят и увеличат 
основните функции на горите на територията на ТП-ДГС Кърджали. 

В предложеното план - извлечение са включени общо 58  подотдела -  57 
подотдела от стопански клас иглолистни култури и 1 подотдел от стопански клас 
издънкови за превръщане. 

В следствие на падналите валежи от сняг в периода от 06.03.2015г. и 

последвалите няколко дни след тази дата, на територията на стопанството са 

констатирани големи поражения от снеговал и снеголом основно в иглолистните 

насаждения. Инвентаризираната дървесина е в размер на приблизително 11110 куб.м. 

стояща маса, на обща площ от 437,4 ха, която е предложена за одобрение в 

настоящото план-извлечение. Предвижда се ползване от 6% до 45% от общия запас в 

зависимост от степента на пораженията във всяко конкретно насаждение. 

 
В план извлечението са включени подотдели от стопански клас иглолистни култури 
- 338 „в”, „м”, ”р”, „т”, „х” „ц”, „ч” – землище с. Зелениково, 347 „б”, „г”, „е”, „з”  - 
землище с. Дъждовница, 348 „а”, „р”, „у”, „ф” – землище с. Скална глава, 430 „ж”, „з”, 
„и” – землище с. Кобиляне, 435 „а”, „в”, „н”,  438 „в”, 439 „а” – землище с. Велишане,  
461 „е” „ж”, „з” „к”, 463 „п” – землище с. Дънгово, 461 „л” „м” „н”, 481 „а”, „в”, „г”, „е”, 
482 „а” – землище с. Воловарци, 468 „с” – землище с. Македонци, 482 „б”, „в”, „г”, ”д” 
– землище с. Житарник, 496 „в”, 497 „а” „в” „е” 572 „ц” – землище с. Бащино, 547 „в”, 
548 ”а”, „б”, „в”, 549 „д”, 550 „г” „ж” землище с. Мургово, 561 „н” – землище с. 



Добриново, 680 „ж”, „з” – землище с. Жинзифово, 547 „б” землище с. Мост. В план 
извлечението е включен 1 подотдел  издънкови за превръщане -  481 „д” – землище 
с. Воловарци. 
 

Горепосочените подотдели, предмет на ИП,  не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени 
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.Близко разположена е - 

ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни”,  определена съгласно изискванията на 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, 
приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 
  

Така заявено План извлечение и предвидените в него дейности не попадат/не могат да 
бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него 
процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка 
(ЕО). 
 
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното План 

извлечение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 
близкоразположената защитена зона ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни”.  
 
В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 
преценката на компетентния орган за така заявеното „План извлечение за промяна 
вида на сечта през 2015г. в гори собственост на държавата в района на ТП – ДГС 

Кърджали” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора 
от Наредбата за ОС. 

 
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 за или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- 

Хасково за промените.   

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
 Директор на регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

 

 

 


