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Изх. № БР-400/25.11.2016г. 

 

До  

ТП - ДЛС „Женда“,  

гр. Кърджали, 6600 

 

ОТНОСНО: План-извлечение за промяна интензивността на сечта на територията на ТП 

ДЛС „Женда“, общ. Кърджали, обл. Кърджали. 

 

Уважаеми господин Янчев, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх. № БР-400/23.11.2016г. на РИОСВ-Хасково, 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: 

Горепосоченото план-извлечение, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Предвижда се извеждането на възобновителни, отгледни и принудителни сечи в 

широколистни гори, както и санитарни и принудителни сечи в иглолистни култури. 

В предложеното план-извлечение са включени общо 182 отдела. В широколистните гори ще 

се проведе санитарна сеч на площ 11,1 ха и принудителна сеч на площ от 20,7 ха. В 

иглолистните гори ще се проведе санитарна сеч в съхнещи и изсъхнали култури в следствие 

нападение от корояди на площ 621,5 ха и придуниделна сеч – в засегнати от абиотични 

фактори култури. 

Предмет на реализация на план-извлечението са следните пододели: 463 б, 463 и, 463 л, 464 

ж, 493 б, 521 к, 524 в, 524 г, 533 а, 534 а, 554 а, 574 а1, 604 ц, 604 б1, 606 е, 630 б, 630 е, 633 в, 

633 д, 668 к, 284 в, 12 в, 331 з, 331 м, 331 р, 341 г, 343 б, 343 в, 343 п, 384 а, 384 б, 384 в, 384 

г, 384 ж, 385 а, 387 г, 387 д, 387 ж, 387 л, 387 м, 393 д, 393 и, 393 м, 394 б, 394 в, 394 г, 394 е, 

394 ж, 395 з, 395 н, 395 о, 396 е, 401 г, 401 е, 403 а, 403 г, 403 д, 403 м, 403 о, 403 п, 403 р, 404 

к, 404 л, 404 м, 404 н, 445 в, 445 г, 445 д, 445 и, 445 к, 445 л, 445 м, 445 н, 446 б, 446 д, 446 е, 

446 и, 447 а, 447 г, 448 п, 448 р, 482 а, 482 б, 482 д, 482 ж, 482 и, 482 м, 482 н, 483 а, 483 б, 

483 в, 483 г, 483 д, 483 е, 483 и, 483 л, 484 к, 484 н, 484 о, 484 р, 698 к, 740 а, 740 д, 740 з, 740 

и, 740 к, 740 м, 740 о, 308 б, 308 г, 308 д, 309 е, 574 х, 574 ч, 575 е, 575 ж, 575 з, 575 и, 575 к, 

576 а, 576 в, 576 г, 577 а, 577 д, 577 ж, 577 и, 577 л, 577 м, 577 о, 577 с, 577 ц, 629 а, 629 в, 629 

г, 629 д, 629 е, 629 ж, 629 и, 629 к, 629 л, 629 о, 635 б, 635 д, 638 б, 638 в, 638 л, 684 б, 684 г, 

684 р, 695 о, 696 в, 696 д, 698 а, 698 б, 698 д, 698 к, 717 б, 718 б, 718 л, 718 м, 718 н, 718 п, 719 

г, 719 д, 785 и, 785 к, 785 р, 577 п, 577 ф, 696 е - на територията на ТП ДЛС „Женда“.  

Подотделите, предмет на план-извлечението не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. Подотдел 668 к попада в 

следните защитени зони по НАТУРА 2000:  

- BG0001032 „Родопи-Източни” за опазване на природните местнообитания и дивата флора 

и фауна, приета с решение №122/02.03.2007г. на МС; 

- BG 0002013  “Студен кладенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

766/28.10.2008г. на МОСВ; 

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. 



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

извлечението, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

посочените защитени зони. 

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-Хасково за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев  

Директор на Регионална инспекция по                                   

околната среда и водите - Хасково   

 


