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Изх .№БР -174/18 .05 .2015г .  

 

 

До   

Директора на   

ТП - ДГС :Маджарово  

гр.Маджарово 

ул. „Петър Ангелов” №7А 

Община Маджарово 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „План извлечение за 

промяна на вида  на сечта/провеждане на санитарна сеч през 2015г.  в гори собственост 

на ДГТ  на територията на  ТП - ДГС Маджарово” 

 

Уважаеми г–н Директор,  

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№БР-174/13.05.2015г. 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: 

 

Инвестиционно предложение за „План извлечение за промяна на вида  на 

сечта/провеждане на санитарна сеч през 2015г.  в гори собственост на ДГТ  на 

територията на  ТП - ДГС Маджарово” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за 

ОС. 

 

ИП предвижда усвояване на дървесина от насаждения пострадали от снеголом и 

снеговал .В план -извлечението са включени подотдели за санитарна сеч от иглолистни 

– БбК -  502 „з”, 503 „б”, „г” – землище гр. Маджарово, 510 „б”, „г”, „з” – землище с. 

Малко Попово, 545 „в” землище с. Сеноклас, ЧбК - 354 „з”, „и”, „к”, „л” – землище с. 

Долно Съдиево, 367 „в”, „д” – землище с. Малки Воден, 418 „а” – землище с. Долни 

Главанак, 450 „б”, 451 „к” – землище с. Ефрем, 502 „к”, 505 „к” – землище с. 

Маджарово, 509 „к”, „м”  - землище с. Габерово, 510 „е”, „м”, 552 „б”, „в” – землище с. 

Малко Попово, 544 „п”, 545 „б” землище с. Сеноклас. От издънкови за превръщане Бл 

Ср НП – 418”б” – землище с. Долни Главанак. 

По план извлечението се предлага общо стояща маса 5150 куб.м на площ 203.7 ха 

разпределени както следва: 

 

I. Високостъблени гори 196.8 ха; 5060 куб.м стояща маса 

1.Санитарна сеч: 

а/БбК 45.6 ха; 1360 куб.м стояща маса 

б/ЧбК 151.2 ха; 3700 кубм. стояща маса 

II.Издънкови за превръщане в семенни 6.9 ха; 90 куб.м стояща маса 



1. Санитарна сеч: 

а/ БлСрНП 6.9 ха; 5150 куб.м стояща маса 

 

Всичко: 203.ха;5150 куб. стояща маса 

 

Горепосочените подотдели  предмет на ИП, не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в  обхвата  на 

защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие -  ЗЗ BG 0001032  

„Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007г. и ЗЗ BG 0002014  „Маджарово”, определена съгласно изискванията 

на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

787/29.10.2008г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 105 /2008г./ 

 

Така заявено ИП 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 ИП, 

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

горецитираните защитени зони ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източви”, за опазване на 

природните местообитанията на дивата флора и фауна и ЗЗ BG 0002014  „Маджарово” 

за опазване на дивите птици от мрежата „Натура“ 2000.  

 

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

преценката на компетентния орган за така „План извлечение за промяна на вида  на 

сечта/провеждане на санитарна сеч през 2015г.  в гори собственост на ДГТ  на 

територията на  ТП - ДГС Маджарово” 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  

 

 


