










клас ЗДВП). Подраст- здб7, бкЗ (възраст 3 год., пълнота 0,4, средна височина 0,3м-
" 0,5м). Предвижда се извеждане на възобновителна сеч -постепенно-котловинна сеч 

с интензивност 25%, изсичане на подлеса 25% и отглеждане на подраста 25%. 
• отд. 211 „б" с площ 27,6 ха, земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/ - насаждението е 

издънково за превръщане със състав бкб, гбрЗ, здб1 и единично участие на чрш, 
брк, срлп, шс и як (възраст 85 год., пълнота 0,8, средна височина 20м-24м, среден 
диаметър 22см - 26см, бонитет 1-3, Стопански клас БВП). Подраст- здб4, бкЗ, гбрЗ 
(възраст 5 год.," пълнота 0,4, средна височина 0,3м-1м). Предвижда се извеждане на 
възобновителна сеч - групово-постепенна сеч с интензивност 25% и отглеждане на 
подраста 25%. . • • 

• отд. 211 „г" с площ 5,4 ха, земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав здбЮ (възраст 70 год., пълнота 0,7, средна 
височина 16м, среден диаметър 22см, бонитет 4, Стопански клас ДСрНП). Подраст-
здб9, бк1 (възраст 5 год., пълнота 0,5, средна височина 0,3м-1м). Предвижда се 
извеждане на възобновителна сеч - постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%, 
изсичане на подлеса 30% и отглеждане на подраста 30%. 

• отд. 218 „д" с площ 10 ха, земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав бк9, гбр1 (възраст бк-85 год., гбр-50 год., 
пълнота 0,8, средна височина 17м-25м, среден диаметър 14см - 26см, бонитет 1, 
Стопански клас БВП). Подраст- бкЮ (възраст 10 год., пълнота 0,5, средна височина-
1м). Предвижда се извеждане на възобновителна сеч - групово-постепенна сеч с 
интензивност 25% и отглеждане на подраста 25%. 

• отд. 218 „н" с площ 6,2 ха, земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав бкЮ (възраст 85 год., пълнота 0,6, средна 
височина 24м, среден диаметър 26см, бонитет 1, Стопански клас БВП). Подраст-
ббкЮ (възраст 7 год., пълнота 0,3, средна височина-0,6м). Предвижда се извеждане 
на възобновителна сеч - групово-постепенна сеч с интензивност 25% и отглеждане 
на подраста 25%. 

• отд. 284 „м" с площ 2,3 ха, земл. с. Моравка /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав цр7, гбр2, бл1 (възраст 60 год., пълнота 0,7, 
средна височина 15м-16м, среден диаметър 18см-22см, бонитет 2-4, Стопански клас 
ЦП). Подраст- цр7, гбрЗ (възраст 3 год., пълнота 0,4, средна височина-0,2м). 
Предвижда се извеждане на възобновителна сеч - постепенно-котловинна сеч с 
интензивност 25% и отглеждане на подраста 25%. 

• отд. 329 „б" с площ 16,2 ха, земл. с. Обител /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково, за превръщане със състав црЮ (възраст 80 год., пълнота 0,5, средна 
височина 17м, среден диаметър 24см, бонитет 4, Стопански клас ЦВП). Подраст-
црЮ (възраст 10 год., пълнота 0,6, средна височина 1м). Предвижда се извеждане на 
възобновителна сеч -постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%, изсичане на 
подлеса 20% и отглеждане на подраста 30%. 

• отд. 333 „б" с площ 15,9 ха, земл. с. Висок /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав здбб, гбр2, бк1, цр1 (възраст 70 год., пълнота 
0,6, средна височина 18м-20м, среден диаметър 20см-28см, бонитет 1-3, Стопански 
клас ДСрНП). Подраст- здб7, црЗ (възраст 3 год., пълнота 0,3, средна височина 
0,2м). Предвижда се извеждане на възобновителна сеч -постепенно-котловинна сеч 
с интензивност 20%, изсичане на подлеса 20% и отглеждане на подраста 20%. 

• отд. 354 „ф" с площ 15,8 ха, земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав бк8, здб2 (възраст 85 год., пълнота 0,7, средна 
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височина 21м-23м, среден диаметър 26см, бонитет 1-3, Стопански клас БВП). 
Подраст- бкб, гбр 2, здб2 (възраст 10 год., пълнота 0,4, средна височина 0,3м-1м). 
Предвижда се извеждане на възобновителна- сеч — групово-постепенна сеч с 
интензивност 25%, изсичане на подлеса 20% и отглеждане на подраста 25%. 

• отд. 96 „з" с площ 23,8 ха, земл. с. Къпинец /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав блб, цр2, здб1, гбр1 (възраст 60 год., пълнота 
0,7, средна височина 18м-20м, среден диаметър 22см-30см, бонитет 1-3, Стопански 
клас БСрНП). Подраст-.здб7, црЗ (възраст 3 год, пълнота'0,3, средна височина 0,2м-
0,5м). Предвижда се извеждане на възобновителна сеч -постепенно-котловинна сеч 
с интензивност 25%, изсичане на подлеса 25% и отглеждане на подраста 25%. 

• отд. 17 „а" с площ 6,2 ха, земл. с. Язовец /общ. Антоново/ - издънково насаждение 
за превръщане със състав црб, гбрЗ, бл1 (възраст 60 год., пълнота 0,7, средна 
височина 18м-19м, среден диаметър 20см-24см, бонитет 1-3, Стопански клас ЦВП). 
Подраст- цр9, бл1 (възраст 2 год'., пълнота 0,5, средна височина 0,1). Предвижда се 
извеждане на възобновителна сеч - постепенно-котловинна сеч, на 2 пъти през 8 
години, с интензивност 25% и отглеждане на подраста 25%. 

• отд. 18 „л" с площ 3,2 ха, земл. с. Ястребино /общ. Антоново/ - .издънково 
" насаждение за превръщане със състав цр5, гбрЗ, бл2 (възраст 80 год., пълнота 0,8, 

средна височина 17м-20м, среден диаметър 20см-32см, бонитет 2-3, Стопански клас 
СмВП). Подраст- цр8, бл1, гбр1 (възраст 2 год., пълнота 0,4, средна височина 0,1м). 
Предвижда се извеждане на възобновителна сеч -постепенно-котловинна сеч с 
интензивност 25% и отглеждане на подраста 25%. 

• отд. 371 „г" с площ 3,5 ха, земл. гр. Антоново /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав цр9, бл1 и единично участие на гбр (възраст 80 
год., пълнота 0,5, средна височина 17м-18м, среден диаметър 30см-34см, бонитет 3-
4, Стопански клас ЦВП). Подраст- цр9, бл1 (възраст 3 год., пълнота 0,6, средна 
височина 0,2м-0.5м). Предвижда се извеждане на възобновителна сеч -постепенно-
котловинна сеч с интензивност 30%, изсичане, на подлеса 25% и отглеждане на 
подраста 25%. f ' 

• отд. 211 „а" с площ 13,7 ха, земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав здб8, бк1, гбр1 (възраст 80 год., пълнота 0,5, 
средна височина 19м-20м, среден диаметър 20см-26см, бонитет 1-3, Стопански клас 
ДСрНП). Подраст- здб8, бк1, гбр1 (възраст 5 год., пълнота 0,8, средна височина 
0,4м-1м). Планира се извеждане на възобновителна сеч - постепенно-котловинна сеч 
с интензивност 30% и отглеждане на подраста 30%. 

• отд. 211 „ж" с площ 2,4 ха, земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав здбб, гбрЗ, бк1 (възраст 80 год., пълнота 0,6, 
средна височина 17м-19м, среден диаметър 22см-26см, бонитет 1-3, Стопански клас 
ДСрНП). Подраст- гбрб, здбЗ, кл1 (възраст 3 год., пълнота 0,5, средна височина 
0,3м-0,5м). Предвижда се извеждане на възобновителна сеч - постепенно-
котловинна сеч с интензивност 25%, изсичане на подлеса 25 % и отглеждане на 
подраста 25%. 

• отд. 80 „п" с площ 20,8 ха, земл. с. Малка Черковна /общ. Антоново/ - насаждението 
е издънково за превръщане със състав бкб, гбр2, бл2 (възраст 70 год., пълнота 0,7, 
средна височина 19м-21м, среден диаметър 18см-30см, бонитет 1-3, Стопански клас 
БВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч -пробирка с интензивност 10% в 
гъстите групи. t • . 

• отд. 151 „к" с площ 5,2 ха, земл. с. Стеврек /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбрб, бк1, бл1, здб1 (възраст 70 год., пълнота 
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0,9, средна височина 18м-19м, среден диаметър 18см-26см, бонитет 1-3, Стопански 
клас ГВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 
2 0 % . " " 

отд. 151 „л" с площ 3,1 ха, земл. с. Стеврек /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със-състав гбр5, блЗ, бк2 (възраст 55 год., пълнота 0,8, 
средна височина 17м-19м, среден диаметър 18см-24см, бонитет 1-3, Стопански клас 
СмСрНП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. 
отд. 152 „р" с площ 2",7 ха, земл. с. Стеврек /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбрб, блЗ, здб1 (възраст 80 год., пълнота 0,8, 
средна височина 18м-19м, среден диаметър 18см-24см, бонитет 1-3, Стопански клас 
ГВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. 
отд. 161 „г" с площ 32,1 ха, земл. с. Стеврек /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр7, бк2, здб1 (възраст 70 год., пълнота 0,7, 
средна височина 20м-22м, среден диаметър 22см-26см, бонитет 1-2, Стопански клас 
ГВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 10% в 
гъстите групи. / 
отд. 192 „в" с площ 2,2 ха, земл. с. Глашатай /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав бк8, гбр2 (възраст 60 год., пълнота 0,8, средна 
височина 16м-18м, среден диаметър 18см-22см, бонитет 1-2, Стопански клас БВП). 
Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. 
отд. 273 „д" с площ 8,1 ха, земл. с. Трескавец /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав цр9, бл1 (възраст 50 год., пълнота 0,8, средна 
височина 16м-17м, среден диаметър 16см-18см, бонитет 2-3, Стопански клас ЦВП). 
Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. 
отд. 304 „а" с площ 18,9 ха, земл. с. Горна Хубавка /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр8, здб1, цр1 (възраст 70 год., пълнота 0,8, 
средна височина 19м-21м, среден диаметър 24см-32см, бонитет 1-2, Стопански клас 
ГВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч -пробирка с интензивност 15% в 
гъстите групи. 
отд. 304 „в" с площ 15,4 ха, земл. с. Горна Хубавка /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
йздънково за превръщане със състав гбр7, цр2, здб1 (възраст 70 год., пълнота 0,8, 
средна височина 20м-21м, среден диаметър 20см-30см, бонитет 1-2, Стопански клас 
ГВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч -пробирка с интензивност 15% в 
гъстите групи. 
отд. 304 „г" с площ 20,4 ха, земл. с. Горна Хубавка /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр8, цр1, здб1 (възраст 70 год., пълнота 0,8, 
средна височина 20м-24м, среден диаметър 22см-34см, бонитет 1-2, Стопански клас 
ГВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч -пробирка с интензивност 20% в 
гъстите групи. 
отд. 321 „ж" с площ 11,6 ха, земл. с/Кестеново /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр7, здб1, цр1, бк1 (възраст 70 год., пълнота 
0,8, средна височина 19м-21м, среден диаметър 20см-30см, бонитет 1-3, Стопански 
клас ГВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 
15%. / • - ' 7 

отд. 321 „к" с площ 17,3 ха, земл. с. Кестеново /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр5, бкЗ, бл1, цр1 (възраст 70 год., пълнота 
0,8, средна височина 19м-21м, среден диаметър 20см-30см, бонитет 1-3, Стопански 
клас СмВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч -пробирка с интензивност 
15% в гъстите групи . ' t 
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• отд. 321 „н" с площ 6 ха,'земл. с. Кестеново /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр8, бк2 (възраст 70 год., пълнота 0,8, средна 
височина 20м-22м, среден диаметър 22см-26см, бонитет 1, Стопански клас ГВП). 
Предвижда се извеждане на отгледна сеч -пробирка с интензивност 20% в гъстите 
групи. 

• отд. 322 „а" с площ 18,1 ха, земл. с. Кестеново /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр9, бк1 (възраст 60 год., пълнота 0,8, средна 
височина 19м-22м, среден диаметър 18см-24см, бонитет 1, Стопански клас ГВП). 
Предвижда се извеждане на отгледна сеч -пробирка с интензивност 15%. 

• отд. 365 „г" с площ 7,9 ха, земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр5, бкЗ, здб1, бл1 (възраст 70 год., пълнота 
0,8, средна височина 17м-19м, среден диаметър 20см-22см, бонитет 1-3, Стопански 
клас СмВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 
15%. 

• отд. 388 „ж" с площ 13,7 ха, земл. с. Шишковица /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр7, цр2, бл1 (възраст 60 год., пълнота 0^8, 
средна височина 16м-17м, среден диаметър 18см^28см, бонитет 2-3, Стопански клас 
ГВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. 

• отд. 304 „д" с площ 6,4 ха, земл. с. Горна Хубавка /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр9, цр1 (възраст 35 год., пълнота 1, средна 
височина 12м-14м, среден диаметър 10см-14см, бонитет 2, Стопански клас ГВП). 
Предвижда се извеждане на отгледна сеч - прореждане с интензивност 25%. 

• отд. 353 „в" с площ 12,4 ха, земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав бк7, гбр2, здб1 (възраст 70 год., пълнота 0,8, 
средна височина 19м-20м, среден диаметър 20см-24см, бонитет 1, Стопански клас 
БВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 15% в 
гъстите групи. " . . 

• отд. 96 „ж" с площ 1,3 ха, земл. с. Длъжка поляна /общ. Антоново/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав гбр7, цр2, бк1 (възраст 70 год., пълнота 0,8, 
средна височина 17м-20м, среден диаметър 20см-30см, бонитет 1 -3, Стопански клас 
ГВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч -пробирка с интензивност 15% в 
гъстите групи. 

• отд'. 211 „д" с площ 9,4 ха, земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав бкб, здбЗ, гбр1 (възраст 70 год., пълнота 0,8, 
средна височина 17м-20м, среден диаметър 20см-30см, бонитет 1-3, Стопански клас 
БВП). Предвижда се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. 

• отд. 220 „н" с площ 1 ха, земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав бкЮ (възраст 70 год., пълнота 0,8, средна 
височина 17,5м, среден диаметър 20см, бонитет 2, Стопански клас БВП). Предвижда 
се извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 10% в гъстите групи. 

• отд. 220 „о" с площ 13,6 ха, земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/ - насаждението е 
издънково за превръщане със състав бк8, гбр1, трп1 (възраст 40 год., пълнота 0,8, 
средна височина 16-18м, среден диаметър 16см-22см, бонитет 1, Стопански клас 
БВП). Предвижда се извеждане.на отгледна сеч - прореждане с интензивност 20% в 
гъстите групи. 

Отделите, предмет на План- извлечението не попадат в защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998г., изм. и-доп.). Отд. 27 „д", 
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землище с. Горна Златица /общ. Антоново/, част от отд. 17 „а", земл. с. Язовец /общ. 
Антоново/, отд. 18 „л", земл. с. Ястребино /общ. Антоново/ попадат в защитена зона /33/ 
съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) BG 
0000432 „Голяма река" за опазване на природните местообитания (Приета от Министерски 
съвет с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ бр. 21/ 09.03.2007г.; изменено с Решение № 615/ 
02.09.2020г. на Министерски съвет, ДВ бр. 79/ 08.09.2020г.). Отд. 182 „д", 192 „г", „д" , 
земл. с. Глашатай /общ. Антоново/, отд. 225 „м", землище с. Станец /общ. Омуртаг/, отд. 
346 „с", земл. с. Могилец /общ. Омуртаг/, отд. 356 „ж",-земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, 
отд. 151 „и", 152 „о", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, бтд. 211 „е", земл. с. Горско село 
/общ. Омуртаг/, отд. 211 „з", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 220 „м", земл. с. Горско 
село /общ. Омуртаг/, отд. 305 „д", земл. гр. Омуртаг /общ. Омуртаг/, отд. 161 „в", земл. с. 
Стеврек /общ. Антоново/, отд. 388 „з", земл. с. Шишковица /общ. Антоново/, отд. 23 „я", 
земл. гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 181 „ж", земл. с. Глашатай /общ. Антоново/, отд. 
326 „и", земл. с. Горно Новково /общ. Омуртаг/, отд. 21 „а", земл. с. Язовец /общ. 
Антоново/, отд. 21 „с", земл. гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 57 „б", земл. с. Черни бряг 
/общ. Антоново/, отд. 80 „и", земл. с. Малка Черковна /общ. Антоново/, отд. 151 „н", земл. 
с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 208 „з", земл. с. Птичево /общ. Омуртаг/, отд. 210 „м", 211 
„б", „г", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 218 „д", „и", земл. с. Горско село /общ. 
Омуртаг/, отд. 284 „м", земл. с. Моравка /общ. Антоново/, отд. 329 „б", земл. с. Обител 
/общ. Омуртаг/, отд. 333 „б", земл. с. Висок /общ. Омуртаг/, отд. 354 „ф", земл. с. Пъдарино 
/общ. Омуртаг/, отд. 96 „з", земл. с. Къпинец /общ. Антоново/, отд. 371 „г", земл. гр. 
Антоново /общ. Антоново/, отд. 211 „а", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 211 „ж", земл. 
с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 80 „п", земл. с. Малка Черковна /общ. Антоново/, отд. 
151 „к", „л", 152 „р", 161 „г", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 192 „в", земл. с. 
Глашатай /общ. Антоново/, отд. 273 „д", земл. с. Трескавец /общ. Антоново/, отд. 304 „а", 
„в", „г", земл. с. Горна Хубавка /общ. Омуртаг/, отд. 321 „ж", „к", „н", 322 „а", земл. с. 
Кестеново /общ. Омуртаг/, отд. 365 „г", земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, отд. 388 „ж", 
земл. с. Шишковица /общ. Антоново/, отд. 304 „д", земл. с. Горна Хубавка /общ. Омуртаг/, 
отд. 353 „в", земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, отд. 96 „ж", земл. с. Длъжка поляна /общ. 
Антоново/, отд. 211 „д", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 220 „н", „о", земл. с. Горско 
село /общ. Омуртаг/ не попадат в 33 по смисъла на ЗБР. Към момента 33 BG 0000432 
„Голяма река" не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР. 

Така заявеното План- извлечение за промяна вида на сечта през 2022г., в обхвата на 
ТП ДГС „Омуртаг", касаещо отд. 27 „д", землище с. Горна Златица /общ. Антоново/, отд. 
182 „д", 192 „г", „д" , земл. с. Глашатай /общ. Антоново/, отд. 225 „м", землище с. Станец 
/общ. Омуртаг/, отд. 346 „с", земл. с. Могилец /общ. Омуртаг/,' отд. 356 „ж", земл. с. 
Пъдарино /общ. Омуртаг/, отд. 151 „и", 152 „о", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 211 
„е", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 211 „з", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 
220 „м", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 305 „д", земл. гр. Омуртаг /общ. 
Омуртаг/, отд. 161 „в", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 388 „з", земл. с. Шишковица* 
/общ. Антоново/, отд. 23 „я", земл. гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 181 „ж", земл. с. 
Глашатай /общ. Антоново/ , отд. 326 „и", земл. с. Горно новково /общ. Омуртаг/, отд. 21 
„а", земл. с. Язовец /общ. Антоново/, отд. 21 „с", земл. гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 
57 „б", земл. с. Черни бряг /общ. Антоново/, отд. 80 „н", земл. с. Малка Черковна /общ. 
Антоново/, отд. 151 „н", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 208 „з", земл.- с. Птичево 
/общ. Омуртаг/, отд. 210 „м", 211 „б", „г", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 218 „д", „и", 
земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 284 „м", земл. с. Моравка /общ. Антоново/, отд. 
329 „б", земл. с. Обител /общ. Омуртаг/, отд. 333 „б", земл. с. Висок /общ. Омуртаг/, отд. 
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354 „ф", земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, отд. 96 „з", земл. с. Къпинец /общ. Антоново/, 
отд. 1.7 „а", земл. с. Язовец /общ. Антоново/, отд. 18 „л", земл. с. Ястребино /общ. 
Антоново/, отд. 371 „г", земл. гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 211 „а", земл. с. Змейно 
/общ. Омуртаг/, отд. 211 „ж", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 80 „п", земл. с. 
Малка Черковна /общ. Антоново/, отд. 151 „к", „л", 152 „р", 161 „г", земл. с. Стеврек /общ. 
Антоново/, отд. 192 „в", земл. с. Глашатай /общ. Антоново/, отд. 273 „д", земл. с. Трескавец 
/общ. Антоново/, отд. 304 „а"; „в", „г", земл. с. Горна Хубавка /общ. Омуртаг/, отд. 321 „ж", 
„к", „н", 322 „а", земл. с. Кестеново /общ. Омуртаг/, отд. 365 „г", земл. с. Пъдарино /общ. 
Омуртаг/, отд. 388 „ж", земл. с. Шишковица /общ. Антоново/, отд. 304 „д", земл. с. Горна 
Хубавка /общ. Омуртаг/, отд. 353 „в", земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, отд. 96 „ж",.земл. 
с. Длъжка поляна /общ. Антоново/, отд. 211 „д", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 220 
„н", „о", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/ и предвидените в него дейности, не попадат и 
не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 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, характерът и обемът на 
предвидените с План- извлечението дейности, не се предполага фрагментиране, увреждане 
и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, 
предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда, която да възпрепятства 
миграция на видове, а възможните Щумови и антропогенни въздействия са временни и 
обратими, считам, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие 
върху 33 BG 0000432 „Голяма река" за опазване на природните местообитания. 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 промяна вида на сечта през 
2022г., в обхвата на ТП ДГС „Омуртаг", касаещо отд. 27 „д", землище с. Горна Златица 
/общ. Антоново/, отд. 182 „д", 192 „г", „д" , земл. с. Глашатай /общ. Антоново/, отд. 225 
„м", землище е. Станец /общ. Омуртаг/, отд. 346 „с", земл. с. Могилец /общ. Омуртаг/, отд. 
356 „ж", земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, отд. 151 „и", 152 „о", земл. с. Стеврек /общ; 
Антоново/, отд. 211 „е", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 211 „з", земл. с. Змейно 
/общ. Омуртаг/, отд. 220 „м", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 305 „Д", земл. гр. 
Омуртаг /общ. Омуртаг/, отд. 161 „в", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 388 „з", земл. 
с. Шишковица /общ. Антоново/, отд. 23 „я", земл. гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 181 
„ж", земл. с. Глашатай /общ. Антоново/ , ,отд. 326 „и", земл. с. Горно новково /общ. 
Омуртаг/, отд. 21 „а", земл. с. Язовец /общ. Антоново/, отд. 21 „с", земл. гр. Антоново /общ. 
Антоново/, отд. 57 „б", земл. с. Черни бряг /общ. Антоново/, отд. 80 „н", земл. с. Малка 
Черковна /общ. Антоново/, отд. 151 „н", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 208 „з", 
земл. с. Птичево /общ. Омуртаг/, отд. 210 „м", 211 „б", „г", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, 
отд. 218 „д", „и", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 284 „м", земл. с. Моравка /общ. 
Антоново/, отд. 329 „б", земл. с. Обител /общ. Омуртаг/, отд. 333 „б", земл. с. Висок /общ. 
Омуртаг/, отд. 354 „ф", земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, отД. 96 „з", земл. с. Къпинец 
/общ. Антоново/,, отд. 17 „а", земл. с. Язовец /общ. Антоново/, отд. 18 „л", земл. с. 
Ястребино /общ. Антоново/,- отд. 371 „г", земл. гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 211 „а", 
земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 211 „ж", земл'. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 80 
„п", земл. с. Малка Черковна /общ. Антоново/, отд. 151 „к", „л", 152 „р", 161 „г", земл. с. 

„Стеврек /общ. Антоново/, отд. 192 „в", земл. с. Глашатай /общ. Антоново/, отд. 273 „д", 
земл. с. Трескавец /общ. Антоново/, отд. 304 „а", „в", „г", земл. с. Горна Хубавка /общ. 
Омуртаг/, отд. 321 „ж", „к", „н", 322 „а",1земл. с. Кестеново' /общ. Омуртаг/, отд. 365 „г", 
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земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, отд. 388 „ж", земл. с. Шишковица /общ. Антоново/, отд. 
304 „д", земл. с. Горна Хубавка /общ. Омуртаг/,' отд. 353 „в", земл. с. Пъдарино /общ. 
Омуртаг/, отд. 96 „ж", земл. с. Длъжка поляна /общ. Антоново/, отд. 211 „д", земл. с. 
Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 220 „н", „о", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/ 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 
другизакони и подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на План-извлечението или на някои от 
обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да. 
уведоми незабавно РИОСВ - гр. Шумен за промените. 

Приложение: План- извлечение за промяна вида на сечта през 2022г., в обхвата на 
ТП ДГС „Омуртаг", касаещо отд. 27 „д", землище с. Горна Златица /общ. Антоново/, отд. 
182 „д", 192 „г", „д" , земл. с. Глашатай /общ. Антоново/, отд. 225 „м", землище с. Станец 
/общ. Омуртаг/, отд. 346 „с", земл. с. Могилец /общ. Омуртаг/, отд. 356 „ж", земл. с. 
Пъдарино /общ.- Омуртаг/, отд. 151 „и", 152 „о", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 211 
„е", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 211 „з", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 
220 „м", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 305 „д", земл. гр. Омуртаг /общ. 
Омуртаг/, отд. 161 „в", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 388 „з", земл. с. Шишковица 
/общ. Антоново/, отд. 23 „я", земл. гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 181 „ж", земл. с. 
Глашатай /общ. Антоново/ , отд. 326 „и", земл. с. Горно новково /общ. Омуртаг/, отд. 21 
„а", земл. с. Язовец /общ. Антоново/, отд. 21 „с", земл". гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 
57 „б", земл. с. Черни бряг /общ. Антоново/, отд. 80 „н", земл. с. Малка Черковна /общ. 
Антоново/, отд. 151 „н", земл. с. Стеврек /общ. Антоново/, отд. 208 „з", земл. с. Птичево 
/общ. Омуртаг/, отд. 210 „м", 211 „б", „г", земл. с. Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 218 „д", „и", 
земл.- с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 284 „м", земл. с. Моравка /общ. Антоново/, отд. 
329 „б", земл. с. Обител /общ. Омуртаг/, отд. 333 „б", земл. с. Висок /общ. Омуртаг/, отд. 
354 „ф", земл. с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, отд. 96 „з", земл. с. Къпинец /общ. Антоново/, 
отд. 17 „а", земл. с. Язовец /общ. Антоново/, отд. 18 „л", земл. с. Ястребино /общ. 
Антоново/, отд. 371 „г", земл. гр. Антоново /общ. Антоново/, отд. 211 „а", земл. с. Змейно 
/общ. Омуртаг/, отд. 211 „ж", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/, отд. 80 „п", земл. с. 
Малка Черковна /общ. Антоново/, отд. 151 „к", „л", 152 „р", 161 „г", земл. с. Стеврек /общ. 
Антоново/, отд. 192 „в", земл. с. Глашатай /общ. Антоново/, отд. 273 „д", земл. с. Трескавец 
/общ. Антоново/, отд. 304 „а", „в", „г", земл. с. Горна Хубавка /общ. Омуртаг/, отд. 321 „ж", 
„к", „н", 322 „а", земл. с. Кестеново /общ. Омуртаг/, отд. 365 „г", земл. с. Пъдарино /общ. 
Омуртаг/, отд. 388 „ж", земл. с. Шишковица /общ. Антоново/, отд. 304 „д", земл. с. Горна 
Хубавка /общ. Омуртаг/, отд. 353 „в", земл.-с. Пъдарино /общ. Омуртаг/, отд. 96 „ж", земл. 
с. Длъжка поляна /общ. Антоново/, отд. 211 „д", земл. с/Змейно /общ. Омуртаг/, отд. 220 
„н", „о", земл. с. Горско село /общ. Омуртаг/- 2 екз. 

С уважение, 

СТЕЛА ИЛИЕВА с 
Директор на РИОСВ- гр. * 

& S S * 9700, гр.Шумен, ул.„Съединение"№71, ет.З 
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840 

e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu 
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