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 До ТП ДЛС „Женда“ 

  
 

 

 

ОТНОСНО:  Инвестиционно предложение за „Извеждане на отгледни, санитарни и 

възобновителни сечи в иглолистни и широколистни масиви на територията 

на ТП - ДЛС «Женда» гр. Кърджали, част от които попадат в  горски типове 

природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа 

Натура 2000, а именно защитена зона „Родопи Средни” BG 0001031 и 

защитена зона „Добростан” BG 0002073“ 

 

 

Уважаеми г-н  Боев,  

 

 

Инвестиционното предложение за  „Извеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи 

в иглолистни и широколистни масиви на територията на ТП - ДЛС «Женда» гр. Кърджали, част 

от които попадат в  горски типове природни местообитания, включени в европейската 

екологична мрежа Натура 2000, а именно защитена зона „Родопи Средни” BG 0001031 и 

защитена зона „Добростан” BG 0002073“, съгласно внесено от Вас Уведомление с вх.№ БР-

446/06.12.12г. на РИОСВ,  не попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за условията за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, 

бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.3 от 11.01.2011г.) и в тази връзка Ви уведомяваме 

следното: 

 

1. ИП предвижда извеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи в горските масиви 

в общо 91 подотдела – 38 подотдела от стопански клас иглолистни култури и 52 подотдела от 

стопански клас издънкови за превръщане  и 1 подотдел в стопански клас широколистни 

високостъблени. В подотделите: 254 м; 14 ж; 143 в; 51 а; 53 и,л; 301 б,в;281 к; 285 в,о; 286 а; 

287 ж,л; 581 а; 689 а, на площ 62.5ха, ще се водят сечи по състояние – отгледни сечи – 

прореждане в иглолистни култури до 30% от общия запас,  в  подотдели: 253 г; 254 д,л,р; 255 

е,ж; 260 б,г,н; 264 ж,и,м; 271 а,б; 48 р;301 е; 282 г; 269 в; 143 д; 68 г; 61 г;  – на площ 116,9 ха 

ще се водят сечи по състояние – отгледни сечи – пробирки в иглолистни култури до 20% от 

общия запас, в подотдел 232 л– на площ 7.8ха ще се води санитарна сеч, като се изсече  на голо 

акацията, която е на възраст 55 години, в подотделите:14 а; 254 в,о,п; 269 д; 230 е, на площ 

25.3ха, ще се водят сечи по състояние – отгледни сечи – прореждане в насаждения от 

стопански клас – издънкови за превръщане семенни до 20% от общия запас, в подотдели: 1 б; 3 

з; 22 а; 24 р+с; 104 е; 49 д; 63 ж; 64 з; 300 б,е,п; 63 к; 72 а; 51 н; 68ш – на площ 122.1 ха ще се 

водят сечи по състояние – отгледни сечи – пробирки в насаждения от стопански клас – 

издънкови за превръщане семенни до 25% от общия запас, в поототдели: 2 а; 3 д,н; 4 в; 5 г; 

14б,в; 22 и; 29 а,б; 255 а,б; 256 г; 264 н; 61 а; 259 в; 64 б; 1101 а; 57 б; 1113 н  - на площ от 201.6 

ха, ще се водят сечи по състояние – възобновителни сечи  – постепенно – котловинна  в 

насаждения от стопански клас – издънкови за превръщане семенни до 45% от общия запас, в 

поототдели: 30 б; 143 г;  - на площ от 9.2 ха, ще се водят сечи по състояние – се водят сечи по 

състояние – възобновителни сечи  – групово - постепенна  в насаждения от стопански клас – 



издънкови за превръщане семенни до 30% от общия запас, в поототдели:254 н; 260 а; 253 е;276 

ч; 258 е; 276 ф; 222 в - на площ от 49.1 ха, ще се водят сечи по състояние – възобновителни 

сечи  – първа фаза на краткосрочно постепенната сеч – осеменителна фаза в насаждения от 

стопански клас – издънкови за превръщане семенни до 30% от общия запас, в поототдели: 260 

в; 642 к  - на площ от 24.5 ха, ще се водят сечи по състояние – възобновителни сечи  – трета 

фаза на краткосрочно постепенната сеч – окончателна фаза в насаждения от стопански клас – 

издънкови за превръщане семенни и в поототдел: 301а  - на площ от 0.9 ха, ще се води гола сеч 

в насаждения от стопански клас – широколистни високостъблени – топола. 

 

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗТ. 

 

3. ИП  попада в границите на защитена зона  „Родопи Средни” BG0001031,  за опазване на 

природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и 

защитена зона „Добростан“ BG0002073 за опазване на дивите птици обявена със Заповед №РД-

528/26.05.10г.  

 

4. ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедурата по ОВОС 

или екологична оценка по реда на ЗООС. 

 

   С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона „Родопи 

Средни” BG0001031 за опазване на природните местообитанията и защитена зона „Добростан“ 

BG0002073 за опазване на дивите птици. 

 

 

   В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така 

заявеното ИП за „Извеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи в иглолистни и 

широколистни масиви на територията на ТП - ДЛС «Женда» гр. Кърджали, част от които 

попадат в  горски типове природни местообитания, включени в европейската екологична 

мрежа Натура 2000, а именно защитена зона „Родопи Средни” BG 0001031 и защитена зона 

„Добростан” BG 0002073“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 

 
   Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 

получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 

актове. 

 

   При всички случаи на промяна на параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при което е 

издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за 

промените.   

 

 

 

инж. Д. Илиев                                                                                             
Директор на регионална инспекция по                                                               

околната среда и водите- Хасково     

 

 
                                                          


