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Изх. № БР-86/10.03.2016г. 

 

До  

ТП - ДЛС „Женда“ 

 

ОТНОСНО: План-извлечение за промяна интензивността на сечта, извеждане на технически сечи в 

иглолистни и широколистни насаждения на територията на ТП ДЛС „Женда“. 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх. № БР-86/09.03.2016г. 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 провеждането на технически сечи, почистване на просеки под електропроводи в следните 

подотдели: 308 б, 308 г, 308 д, 308 е, 308 и, 309 е, 323 з, 324 в, 324 б, 324 д, 325 м, 325 а, 325 к, 384 г, 384 ж, 

384 а, 384 б, 384 в, 385 а, 462 г, 462 в, 464 б, 464 в, 465 е, 467 б, 467 з, 468 у, 468 а, 468 с, 470 б, 470 в, 470 д,  

470 е, 507 л, 507 а, 507 б, 507 и, 515 м, 515 н, 517 б, 517 а, 518 а, 518 б, 518 г, 518 е, 518 в, 537 ж, 537 к, 537 

м, 537 б, 538 о, 538 з, 538 и, 538 к, 538 м, 562 н, 562 м, 564 б, 565 а, 565 б, 565 г, 565 н, 567 в, 613 о, 613 у, 

613 и, 613 л, 613 м, 613 р, 614 з, 614 в, 614 и, 630 и, 630 а, 630 в, 630 г, 630 д, 630 ж, 630 з, 631 и, 631 л, 632 в,  

633 а, 633 б, 633 г, 633 е, 633 з, 633 л, 634 а, 635 б, 635 д, 638 г, 638 б, 638 в, 694 о, 694 т, 694 ф, 694 с, 695 л, 

695 з, 695 а, 695 б, 695 ж, 785 р, в землищата на селата: Бели пласт, Бленика, Добриново, Долна крепост, 

Дънгово, Зайчино, Конево, Македонци, мах.Бялка, Миладиново, Мъдрец, Опълченско, Рани лист, 

Стражевци, Стремци, Царевец, Яребица, на територията на ТП ДЛС „Женда“ на обща площ от 657,8ха. 

Площта, в която ще бъдат изведени съответните сечи не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по НАТУРА 2000. 

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 посочената защитена зона. 

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. 
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