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Изх. № БР-406/30.10.2015г. 

 

До ТП ДЛС „Женда” 

ул. „Васил Левски” №2 

гр. Кърджали 

6600 

 

ОТНОСНО: план-извлечение за промянва вида на сечта - извеждане на възобновителни, 

отгледни и други (принудителни)  сечи виглолистни и широколистни насаждения на 

територията на ТП ДЛС „Женда” – гр. Кърджали. 

 

Уважаеми господин Янчев, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх. № БР-406/28.10.2015г., 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: 

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

Предмет на инвестиционното ни намерение е извеждане на възобновителни, отгледни и 

други /принудителни/ сечи в иглолистни и широколистни насаждения в представеното 

план-извлечение - извършване добив на дървесина през 2016 година. 

Успоредно с добива на дървесина, цел е и да се подобри състоянието на горите, 

включително в противопожарно отношение, както и да се запазят и увеличат основните 

функции на горите на територията на ТП ДЛС „Женда” – гр. Кърджали. 

Сечта ще се проведе при спазване на принципите за природосъобразно, 

многофункционално и устойчиво стопанисване на горите и изискванията за поддържане, 

опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в тях. 

В предложеното план - извлечение са включени общо 114 подотдела, от които 4 подотдела 

от стопански клас широколистни високостъблени, 21 подотдела от стопански клас 

издънкови за превръщане и 89 подотдела от стопански клас иглолистни.  

В подотдели: 379ж, з, к; 452б, в; 453в; 495о,  р, с; 507е; 553о; 575г; 599г, к; 604д, х, х1; 

1234г  – на обща площ от 180,8 ха и ще се изведат възобновителни сечи в издънкови за 

превръщане – постепенно-котловинна сеч, като се предвижда ползване до 25% от общия 

запас на насажденията.  

В подотдели: 322б; 323а; 325ж; 383к; 405г, х; 572б, в; 599б, м; 601а, е; 614з; 619ж; 620ж, у; 

629г, д, е, ж, л, о – на обща площ от 149,0 ха ще се изведат отгледни сечи в иглолистни – 

прореждане /55,9 ха/ и пробирки /93,1ха/, като се предвижда ползване до 25% от общия 

запас на насажденията. В тези насаждения са констатирани повреди от снеголом, като 

увредените дървета ще бъдат отсечени по време на съответната сеч. 



В подотдели: 405ц; 629б – на обща площ от 15,9 ха ще се изведат отгледни сечи в 

издънкови за превръщане – прореждане, като се предвижда ползване до 20% от общия 

запас на насажденията. В тези насаждения също са констатирани повреди от снеголом. 

В следствие на падналите валежи от сняг през месец март 2015г. и констатираните 

повреди от снеговал и снеголом на територията на стопанството, ще бъдат изведени 

принудителни сечи на обща площ от 633,9ха, от които на 9,7ха в широколистни 

високостъблени, 2,8 ха в издънкови и 621,4 ха в иглолистни. Инвентаризираната 

дървесина е в размер на приблизително 50625 куб.м. стояща маса. Предвижда се ползване 

от 10% до 70% от общия запас в зависимост от степента на повредите във всяко конкретно 

насаждение. В подотдел 474в – 7годишна тополова култура, вследствие на повреди от 

снеголом се предвижда ползване от 100% на площ от 3,6 дка. 

Площта, в която ще бъде изведена съответната сеч не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Подотдели 599г, 599 к, 604д, 604х, 604х1, 1234г, 323а, 572б, 572в, 599 б, 599м, 619ж, 620у, 

629д, 629ж, 322б, 325ж, 383 к, 405г, 405х, 601а, 601е, 614з, 620 ж, 629 г, 629е, 629л, 629о, 

405ц, 629б, 379л, 380а, 382д, 474в - попадат изцяло в следните защитени зони по 

НАТУРА 2000 по Закона за защитените територии: 

- BG0001032 „Родопи-Източни“ за опазване на природните местообитания и дивата 

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

- BG0002013 „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 – 

извлечието, 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 

заявеният 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 


