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Изх. № БР-277/14.10.2014г. 

 

До 

инж.Митко Младенов 

ТП ДГС Хасково 

бул. „Г.С.Раковски” № 6 

гр.Хасково 

 

 

ОТНОСНО: „План- извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в горски 

територии държавна собственост през 2014г., ТП ДГС Хасково”  

 

 

Уважаеми г-н Младенов, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-277/10.10.2014г. на РИОСВ-Хасково за план- 

извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2014г. в подотдели  5-6, 6-33 

(землище с.Здравец), 502-12, 13 (землище с.Родопи), 503-6 (землище с.Брягово), 510-26, 511-

17 (землище с.Александрово), 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 и интензивността на сечта през 2014г. в посочените 

подотдели, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

По план- извлечението е предложено извеждането на техническа сеч, във връзка с постъпили 

искания на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД- КЕЦ Димитровград за почистване на 

просеки под електропроводи и във връзка с разпоредбите на §3, ал.8 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредба № 8/05.08.2011г. на МЗХ за сечите в горите. Във 

посочените подотдели ще се изведат технически сечи без материален добив, като при сечта 

ще се изсекат издънки и храсти и ще се окастрят клони на дървета, създаващи опасност от 

пожари и аварии в електропреносната система. 

По план извлечението  се предлага следната стояща маса и площ за усвояване: 

Видове гори, видове сечи Площ, ха Стояща маса с клони, куб.м. 

І.Просеки под електропроводи 3,1 - 

а/ техническа сеч в сервитут 3,1 - 

ВСИЧКО 3,1 - 

 

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, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко 

разположени са защитена зона BG0000442 „Река Мартинка”  и защитена зона BG0001034 



„Остър камък” за опазване на природните местообитания, приети с Решение на МС № 

122/02.03.2007г. и защитена зона BG0002092 „Харманлийска река” за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД-843/17.11.2008г.  

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 

защитени зони BG0000442 „Река Мартинка”,   BG0001034 „Остър камък” и BG0002092 

„Харманлийска 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 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 
 

 
 


