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Експерти на РИОСВ-Варна извършиха проверка по информация от граждани за сеч в 

ЗЗ „Батова” и ЗЗ „Долината на река Батова” по Натура 2000 

 

Експерти на РИОСВ – Варна извършиха на 13 март 2014 година съвместна проверка с 

представители на Североизточно държавно предприятие териториално поделение държавно 

ловно стопанство (СИДП ТП ДЛС) „Балчик” и Североизточно държавно предприятие 

териториално поделение държавно горско стопанство (СИДП ТП ДГС) „Варна” по 

информация от граждани за сеч в защитена зона за опазване на дивите птици BG000282  

„Батова” и защитена зона за опазване на природни местообитания на дивата флора и фауна 

BG0000102 „Долината на река Батова” от Натура 2000. При обхождане на териториите, част 

от землищата на селата Долище, Яребична (общ. Аксаково), Църква (общ. Балчик), Батово, 

Прилеп, Дебрене (общ. Добричка), не е констатирана нерегламентирана сеч. 

 

Дейности като залесяване и подпомагане на естественото възобновяване, борба с пожари, 

вредители и насекоми, отгледни и възобновителни сечи в територии горски фонд се 

извършват при спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за горите и други 

подзаконови нормативни актове. Тези дейности се извършват по утвърден лесоустройствен 

проект (ЛУП). При необходимост от извършване на дейности извън заложените в ЛУП се 

изготвят технологични планове и т.нар. план-извлечения. 

 

СИДП ТП ДЛС „Балчик” има съгласуван „План – извлечение за промяна вида на сечта през 

2014 година в гори, собственост на Държавата”, за който има издадено Решение на 

директора на РИОСВ – Варна. 

 

При извършената проверка не са констатирани нарушения на режимите по Закона за 

биологичното разнообразие и Заповедта на министъра на околната среда и водите за 

обявяване на ЗЗ за опазване на дивите птици BG000282 „Батова”. 
 


