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Изх .№БР -358/07 .10 .2014г .  

 

До   

ТП ДГС-Момчилград    

ул. „Гюмюрджинска” №17 

гр. Момчилград 

 
ОТНОСНО: уведомление за  „План извлечение за принудителни, технически, пробирки, 

прореждане и голи сечи през 2015г. в гори собственост на държавата в района на ТП – ДГС 

Момчилград” 

 

Уважаема г-жо Тенева,  

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№БР-358/02.10.2015г. 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 принудителни, технически, пробирки, прореждане и голи сечи през 

2015г. в гори собственост на държавата в района на ТП – ДГС Момчилград” попада в обхвата 

на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

В план извлечението се  предвижда да се изведат принудителни, технически, 

пробирки, прореждане и голи сечи през 2015 г. в гори,  попадащи в териториалният 

обхват ан ТП -ДГС Момчилград. 

 

През месец март на 2015г.  вследствие на обилния снеговалеж са констатирани повреди от 

абиотични фактори на площ  649, 8 ха.Необходимо е извеждането на принудителни сечи и 

засегнатата дървесина от снеговали и снеголоми да бъде своевременно усвоена, за  да не се 

допусне развитие на стъблени вредители. 

 

В отдели 42 „б“, „в“, „г“, „ж“  - землище с. Рожденско, 82 „ж“ – землище с. Припек, 100 „б“, 

„в“, 109 „д“, „б“, „в“ – землище с. Ген . Г ешево, 126 „ж“,“и“ – землище с Ямино,   

129“л“,130 „з“ – землище с. Устрен, 94 „0“ – землище с. Припек, 155 „к“ – землище с. 

Ридино, 163 „б“ „в“ – землище на с. Илийско, 139 „б“, „с“, „т“  - землище с. Козица,   18 „и“ 

– землище с. Църквица, 60 „л“, 61 „а“, 73 „м“  - землище с. Воденичарско, 149 „б“  - 

землище с. Ридино, 161 „у“ – землище с. Великденче, 173 „б“ – землище с. Джебел, 175 „а“ 

– землище с. Рогозче, 423 „а“ – землище с. Лале, 415 „г“ – землище с. Нановица, 424  „д“- 

землище с. Чайка, 424 „в“ – землище с. Лале, 86 „а“, „б“, „г“ – землище с. Припек, 86 „ж“, 

„з“  - землище с. Ген. Гешево, 139 „а“, „в“, „г“ – землище с. Козица, 110 „г“, „д“ – землище 

с. Жълъдово,  287 „е“ – землище с. Соколино, 372 „и“ – землище с. Равен, 380 „ж“ - землище 

с. Момина сълза, 336 „л“ – землище с. Ауста, 452 „ш“ – землище на с. Кременец, 269 „л“ 

землище на гр. Момчилград , 110 „ж“ – землище  с. Жълъдово, 18 „и“ – землище с. 

Църквица, 415 „г“ – землище на с. Нановица, 423 „а“, 424 „в“ – землище на с. Лале ,424 „д“ 

– землище на с. Чайка, 136 „б“,“г““д“, 137 „в“ „е“ – землище на с Козица с  предложение да 

се извърши принудителна сеч  с интензивност 1-85%. 

 



Необходимо е да се изведе технически сеч под ел. просека на площ 4.9 ха -  в подотдели 218  

„в“, „г“  – землище нас . Камянене, 189 „д“, „е“ – землище на гр. Джебел, 8 „в“, „г“ – 

землище с. Цвятово, 9 „а“, 15 „з“, „ж“ – землище с. Модрен, 172 „м“- землище на с. Чакалци, 

173 „и“, 73 „л“ – землище на гр. Джебел, 216 „л“, 217 „з“, „и“ – землище с. Плазище. 

 

В подотдел 202 „а“  -   землище на с. Папрат се предвижда да се  проведе  сеч  пробирка. 

В подотдел 186 „и“  - землище на с. Подвръх   се предвижда да се  проведе гола сеч. 

В подотдел 194 „д“  - пземлище на с. Вълкович  се предвижда да се  проведе сеч 

прореждане. 

 

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 с изключение  423 „а“ 424 „в“ – землище с. Лале, 415 

„г“ – землище с. Нановица, 424  „д“ 424 „л“- землище с. Чайка,,  336 „л“ – землище с. Ауста,   

380 „ж“ - землище с. Момина сълза, които попадат в обхвата на  защитена зона   по 

НАТУРА 2000 - 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 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 защитена зона ЗЗ BG0001032 „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 принудителни, технически, 

пробирки, прореждане и голи сечи през 2015г. в гори собственост на държавата в района на ТП 

– ДГС Момчилград” 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 

 


