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РЕШЕНИЕ № ХА -45- ОС / 2016 г. 

 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 1 от 

Наредбата 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., 

посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и представената писмена документация с вх. 

№ ПД-1070/03.11.2016г. 

 

Р Е Ш И Х: 

 

Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на "Сграда за селскостопански 

инвентар и земеделска продукция с административно – битова част“ в поземлен имот с 

№ 000408, с обща площ от 12.699 дка., в местност "Бaямлъка", в землището на  с. 

Васково, общ. Любимец, обл. Хасково което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни и 

техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа 

Натура 2000. 

местоположение: в имот с № 000408, с обща площ от 12.699 дка., в местност 

"Бaямлъка", в землището на  с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково   

възложител: «ГОЧБУЛ» ЕООД,  

 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

За реализация на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на сграда за 

селскостопански инвентар и земеделска продукция с административно – битова част в 

поземлен имот с № 000408, с обща площ от 12.699 дка., в местност "Бaямлъка", в 

землището на  с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково. Ще се изградят три склада, 

офиси, съблекалня за работещите в офисната част и обслужващия персонал на склада, 

кух. бокс с кът за почивка, коридор, бани и тоалетни, помещение за охрана и 

конферентна зала. Входът на сградата е от южният край. За отделяне на помещенията 

от коридора се използват врати със съответен размер. Вратите предвидени за достъп до 

баня, WC, и предверие са с размер 70/200см. Материалът използван за вратите в 

помещенията е алуминий с покритие за санитарно помещение и ще бъдат измиваеми.      

Входните врати за склада са с размер 300/350см. вертикална с пълнеж от 

пенополиуретан. Благодарение на това се постигат по-добри шумоизолация и 

топлоизолация.  

В складовете ще се складират следните селскостопански инвентари: - прикачен 

инвентар; амбалаж; лопати, мотики и кирки, и ръчни колички;  

Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС предвидените дейности 

попадат  в  ЗЗ BG0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитанията, приета 

от Министерския Съвет с Решение № 661/16.10.2007г., защитена зона BG0002021 

„Сакар” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. 



 

Предвид гореизложеното инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към 

някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури.   

 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата 

на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и подлежи на преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона.  

 

Съгласуването на инвестиционното предложение за изграждане на "Сграда за 

селскостопански инвентар и земеделска продукция с административно – битова част“ в 

поземлен имот с № 000408, с обща площ от 12.699 дка., в местност "Бaямлъка", в 

землището на  с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково се основава на следните 

МОТИВИ: 

 

1.Имота, в който ще се реализира ИП не засяга защитени територии по ЗЗТ и не 

представлява регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински 

видове по ЗБР.  

2. Предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи на оценката е направена 

проверка за допустимост по смисъла на чл.12 от Наредбата за ОС и бе установено, че 

инвестиционното предложение е допустимо за имот с № 000408, с обща площ от 12.699 

дка., в местност "Бaямлъка", в землището на  с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково 

при спазване на забраните в Заповед № РД-758/19.08.2010г., за обявяване на 

BG0002021 „Сакар”. 

3. Реализирането на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху BG0000212 „Сакар”  за опазване на местообитанията, защитена зона BG0002021 

„Сакар” за опазване на дивите птици, както и върху компонентите на околната среда, 

т.к имота, в който ще се реализира ИП няма наличие на местообитания приоритетни за 

опазване в зоните. 

4. Усвояването на територията не  предполага  промяна в условията за предоставяне на 

храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на района и 

до намаляване числеността на техните популации 

5. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 

видовете животни предмет на опазване в зоната.  

 

УСЛОВИЯ: 

 

1. В граничните райони които представляват конкретни местообитания предмет на 

опазване в BG0000212 „Сакар” да не се поврежда и унищожава по никакъв начин 

съществуващата тревиста, храстова и дървесна растителност.      

  

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено 

настоящото решение, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми 

РИОСВ-Хасково в 14-дневен срок след настъпване на измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото 

решение, виновните лица носят административно- наказателна отговорност по 

чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие. 



Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона 

за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни 

актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността 

съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата 

от издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на 

проекта или инвестиционното предложение или по одобряване на плана или 

програмата. 

 

            Решението може да бъде обжалвано по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез 

Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или Административен 

съд Хасково. 

 

 

Дата: 08.11.2016 г. 

 

 

 

инж. М. Колева 

за Директор на регионална инспекция по                                                   

околната среда и водите- Хасково     

(Съгласно Заповед №84/04.11.2016г. на Директора на РИОСВ-Хасково) 

 

 


