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Изх. №БР-118/06.04.2015г. 

 

До 

ТП ДЛС Женда 

ул.Васил Левски №2 

гр.Кърджали 

 

ОТНОСНО: План – извлечение за промяна вида на сечта през 2015г. в гори собственост на 

държавата, ТП ДЛС Женда. 

 

Уважаеми г-н Боев, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ БР-118/02.04.2015г. на РИОСВ-Хасково за План – 

извлечение за промяна вида на сечта гори собственост на ТП ДЛС Женда, 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 в гори собственост на ТП ДЛС Женда, попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

План – извлечението за промяна вида на сечта в гори собственост на ТП ДЛС Женда включва 

следните подотдели с иглолистни насаждения: 220-д, к, м; 221- м (землище с.Н.селище); 226-а, ж, 

з, к, л; 227- б, в; 228- а, в, г; 229- б, в, е, ж, о; (землище с.Габрово); 230- а, о, с (землище с.Ч. 

нива); 232- д (землище с.Русалина); 233- л (землище с.Беснурка); 252- г; 251- д, з, к, л, м, о; 253- г, 

ж, з; 254- г, е, ж, л, м (землище с.Лясково); 253- з, 254- а1, б1, р, с, т, я; 255- д, е, и; 259- е, а, б, г; 

260- б; 262-ж; 264- и, м; 270- д,; 271- б, с, щ, ю; 278- а (землище с.Пчеларово); 278- г, ж, к 

(землище с.Черноочене); 283- е (землище с.Даскалово); 285- н; 286- р, у (землище с.Дядовско); 

273- и (землище с.Минзухар); 276- а (землище с.Бостанци); 278- п; 279- в (землище с.Ябълчени); 

281- л; 282- в, д; 288-г (землище с.Житница); 289- з, и; 290- п1, ф, ч1; 293- г, з, н, о, р(землище 

с.Бели вир); 294- б; 295- а, г, е, у; 1153- б, и (землище с.Свободиново); 296- н, о (землище 

с.Железник); 299- д; 298-р (землище с.Стражница); 301-в; 304- л; 306-з  (землище с.Бърза река); 

28-а, щ, я; 68- ц; 39-г, и, м; 70-н, ф; 69- е, ц (землище с.Йончово); 46- е; 48- е; 57-е; 58-г; 65- б, и, 

з, г; 66- л; 64- к; 67- и, л; 40- г; 68- и; 48- г;49- г, у; 59- в, г; 56- ж, д; 53- в, г, ж, х, ф; 54- г; 51- л, м 

(землище с.Комунига); 11-р, п, ж, о; 18-в (землище с.Ночево); 25- а, б, в; 70-б; 72- б, в; 145- в 

(землище с.Паничково)74- а; 98- р, к, н (землище с.Женда); 141-н; 144- а (землище с.Мурга); 199- 

д, з; 200- з; 201- д (землище с.Безводно); 578- з, р, т (землище с.Каняк); 639- а, в, г, ж, и; 640- а 

(землище с.Стремци); 640- б; 691- ж, е, д, и, к, б, в, л, з; 692- б, д, ж, е; 693- е (землище с.Рани 

лист); 643- б, в; 644- а, б (землище с.Люляково); 645- б, ж; 646- м, п; 685- а, б, г, д, е, з, о, п, щ, ю; 

686- б; 690- а, б, в, е, и, з, л; 646- ж1, в1, а1, е, к, м, п, р, ц, щ, ю, я; 647- н; 685- в, и; 689- б 

(землище с.Болярци); 686- в, г, д; 690- н; 689- а, в, д, к, ю (землище с.Звезден);  

План – извлечението за промяна вида на сечта в гори собственост на ТП ДЛС Женда включва 

следните подотдели с широколистни насаждения: 33- ц; 40- а, 39- л, к; 40- а (землище 

с.Йончово); 20- б, г, в;21- е; 22- т (землище с.Паничково) 65- л, ж; 51-ф; 60- о; (землище 

с.Комунига) 9- в (землище с.Ночево); 254- в1, ю; 269- д (землище с.Пчеларово); 640- м; 692- в, з; 

693- а; 691- г (землище с.Рани лист); 645- и, 646- г1; 686- а, 685- я (землище с.Болярци); 144- б 

(землище с.Мурга); 234- з (землище с.Босилица); 300- ж (землище с.Бърза река); 643- г  (землище 

с.Люляково).  



Настоящото план- извлечение за промяна вида на сечта на горецитираните насаждения 

предвижда извеждане на санитарни сечи в иглолистните насаждение с интензивност от 10% до 

100%, върху обща площ от 1335,2 ха, при стояща маса с клони 37363 м
3
 и в широколистни 

насаждение с интензивност от 10% до 100%, върху обща площ от 209,1 ха, при стояща маса с 

клони 2623 м
3
. 

Подотделите, предмет на настоящото план- извлечение не попадат в границите на защитени 

територии  по смисъла на Закона за защитените територии.  

От посочените по- горе подотдели в обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за 

опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г., попадат 

следните: 220-д, м, 221-м, 229-б, ж, 230- а, о, с, 232- д, 233-л, 28-а, 46-е, 48-е, щ, я, 57- е, 58- г, 65- 

и, з, г, 66- л, 64- к, 67- и, л, 68- ц, 39- г, и, м, 40-г, 68- и, 48- г, 49-г, у, 59- в, г, 56- ж, д, 53-ж, х, ф, 

54- г, 53- в, г, 51- л, м, 65- б, 11- р, п, ж, о, 18-в, 25- а, б, в, 70- б, н, ф, 69- е, ц, 72- б, в, 74- а, 98- р, 

к, н, 141- н, 144- а, 145- в, 199- д, з, 200-з, 201-д, 578- з, р, т, 33-ц, 40- а, 20- б, г, в, 21- е, 22- т, 65- 

л, ж, 9- в, 51-ф, 60-о, 39- л, к, 40- а, 144-б, 234- з, като от тях  57- е, 58- г, 65- и, з, 66- л, 64- к, 67- 

и, л, 68- ц, 68- и, 56- ж, 54- г, 53- в, г, 56- б, 70-н, ф, 69- ц, 72- б, в, 74- а, 98- р, к, н, 141- н, 144- а, 

145- в, 199- д, з, 200-з, 201-д, 65- л, ж, 60-о, 144-б, попадат и в  защитена зона BG0002073 

„Добростан”, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. за опазване на дивите птици. 

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

ОС се констатира, че реализацията на предвидените в план - извлечението дейности не 

противоречат на режимите на защитена зона BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите 

птици, определена със заповедта за обявяването й. 

Така представените сечи по план- извлечението не попадат в Приложения №1 и №2 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.9182002г. посл.изм. и обн. ДВ бр.82/26.10.2012г.) и не 

подлежат на регламентираните с Глава VІ от ЗООС процедури по ОВОС и екологична 

оценка.  

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

извлечението, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитени зони BG0001031 „Родопи Средни” и  BG0002073 „Добростан”. 

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 така заявените параметри на дейностите 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 предвидените дейности 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 

 
 


