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Изх. № БР-151/26.05.2014г. 

 

До 

инж.М. Младенов 

ТП ДГС Хасково 

бул.”Г.С. Раковски” №6 

гр.Хасково 

 

 

ОТНОСНО: „План- извлечение за промяна вида на сечта през 2015г. в горски територии 

държавна собственост в района на ТП ДГС Хасково..”  

 

Уважаеми г-н Младенов, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-151/20.05.2014г. на РИОСВ-Хасково за план- 

извлечение за промяна вида на сечта през 2015г. в подотдели 56-и,е, 905-з, 408-у,ж,л,о,с,т,ф, 

48-а, 81-т,г1, 225-а, 508-б,з,н,к, 509-ж, 41-к,д,е, 659-у, х, 663-з,л,м,г,е,и,д, 227-и, 340-а, 50-а, 86-

г, 306-а, 310-а,в,г,д, 311-б,в,з, 347-в,г, 348-и, 406-б, 527-и, 49-к, 51-ж,з, 70-к,м,с, 71-л, 508-и,  на 

територията на ТП ДГС 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: 

План- извлечение за промяна вида на сечта през 2015г. в посочените подотдели на 

територията на ТП ДГС Хасково, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, площите, в които ще бъдат изведени съответните сечи 

не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии.   

Подотдели 56-и,е, 905-з, 408-у,ж,л,о,с,т,ф, 48-а, 225-а, 508-б,з,н,к, 509-ж, 41-к,д,е, 227-и, 340-а, 

50-а, 86-г, 306-а, 310-а,в,г,д, 311-б,в,з, 347-в,г, 348-и, 406-б, 527-и, 49-к, 51-ж,з, 508-и не 

попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

Подотдели 70-к,м,с, 71-л, 81-т,г1 попадат в границите на защитена зона BG0001031 „Родопи 

Средни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 

661/16.10.2007г. Състава на подотдели 70-к,м,с, 71-л, 81-т,г1 е благун, като в предложението 

за ползване, вида на сечта е постепенно котловинна с 30-35 % на ползване.  

Подотдели 659-у, х, 663-з,л,м,г,е,и,д,  попадат в границите на защитена зона BG0000578 

„Река Марица” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 

122/02.03.2007г. Състава на подотдели 659-у, х, 663-з,л,м е топола И-214, като в 

предложението за ползване, вида на сечта е гола с 100 % на ползване. Състава на подотдели 

663- г,е,и,д е акация, като в предложението за ползване, вида на сечта е гола с 100 % на 

ползване.  

Предвидените видове сечи в подотделите попадащи в границите на защитени зони по Натура 

2000 съответстват на Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000, на 

основание на което и във връзка с писмо с Изх. № 12-00-1147/20.08.2013г. на МОСВ, РИОСВ-

Хасково се произнася по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.   



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- 

извлечението, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” и защитена зона BG0000578 „Река Марица”. 

 

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 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 за промените. 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


