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Изх. № БР-382/06.01.2014г. 

 

До 

инж.Л. Ламбов 

ТП ДГС Крумовград 

пл.”България” №8 

гр.Крумовград 

 

 

ОТНОСНО: „План- извлечение за промяна вида на сечта през 2014г. в отдели 255-л, 301-б и 

452-в, ТП ДГС Крумовград.”  

 

Уважаеми г-н Ламбов, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-382/12.12.2013г. на РИОСВ-Хасково за план- 

извлечение за промяна вида на сечта през 2014г. в отдели 255-л, 301-б и 452-в, ТП ДГС 

Крумовград, 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- извлечението за промяна вида на сечта през 2014г. в отдели 255-л, 301-б и 452-в, ТП 

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

Съгласно внесената документация, ДГС Крумовград предвижда промяна на вида на сечта през 

2014 г. за подотдели 255-л (земл.с.Перуника); 301-б (земл. с.Тинтява); 452-в (земл. 

с.Черничево).   

В отдел 255-л по ЛуП 2008 участието на акация е дадено като единично срещащ се вид, а 

реално заема площ от около 10 дка, която е самостоятелна площ на терена. Възрастта на 

акацията е 30 г. ТП ДГС Крумовград предлага в тази част на отдела да се изведе гола сеч с 

интензивност 100%, а в останалата част от насаждението предвидената по ЛуП сеч- пробирка 

с интензивност 10%.  

Отдел 301-б е млада култура със състав черен бор и зимен дъб, която не е задействана по ЛуП 

2008. Предлага се да бъде изведена сеч без материален добив- осветление.  

В отдел 452-в с дървесен вид трепетлика е предвидена гола сеч за издънково възобновяване с 

интензивност 100%, тъй като има укрепнал семенен подраст с добър възобновителен 

потенциал.  

По план извлечението са предложени следната стояща маса и  площ за усвояване както следва: 

Подотдел Състав Площ, ха Стояща маса, м
3
 Вид на сечта % ползване  

255-л бб 7, блг 2, 

чб 1, акация  

5,4 260 пробирка с гола за 

акация 

10% и 100% 

за акация 

301-б чб 6, здб 4 5,1 - осветление 0 

452-в трп 10 0,8 150 гола 100% 

 

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.   



Подотдел 255-л, в землището на с.Перуника попада в защитена зона BG0001032 „Родопи 

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

122/02.03.2007. 

Подотдели 301-б и 452-в попадат в защитена зона BG0002019 „Бяла река” за опазване на 

дивите птици, обявена със Заповед № РД-575/08.09.2008г., както и в  защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение 

на МС № 122/02.03.2007 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото план- извлечение бе установено, че същото е извън обхвата на чл.2, ал.1 от 

Наредбата по 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.  

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС, се констатира, че настоящото план- извлечение не противоречи на режима 

за опазване на защитена зона BG0002019 „Бяла река”, определени със заповедта за 

обявяването й. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на план- 

извлечението, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002019 „Бяла 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 

 


