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РЕШЕНИЕ № ХА -02 - ОС / 2015 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.) във връзка с чл.6а, т.2 от същата и представената от възложителя писмена 

документация с Вх.№ БР-16/16.01.2015г.  

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам промяната на начина на трайно ползване на ПИ №020009 в землището на 

с.Ламбух, община Ивайловград от „пасище мера” в „храсти”, 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: поземлен имот № 020009, НТП пасище, мера, обща площ 24,388 дка, в 

землището на с.Ламбух, общ.Ивайловград. 

Възложител: Община Ивайловград, гр.Ивайловград, ул.”Г.Димитров” №49, Булстат 

000235870 

 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

Община Ивайловград стопанисва имот № 020009, НТП пасище, мера, обща площ 24,388 дка, 

в землището на с.Ламбух (акт за общинска собственост № 1738/06.11.2014г.). Същия имот, с 

времето е изгубил характеристиките на „пасище, мера” и община Ивайловград предлага 

смяна на НТП на имота в „храсти”, така че да отговаря на състоянието му към момента. 

Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС и направена справка беше 

установено, че имот № 020009,  за който е предвидена смяна на начина на трайно ползване 

попада в границите на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 

приет с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерския съвет (ДВ, бр.21/2007г.) и в защитена 

зона BG0002106 „Язовир Ивайловград”, обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008г. за 

опазване на дивите птици (ДВ, бр.12/2009г.). 

Съгласно представената информация, площта на инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

Промяната на начина на трайно ползване на ПИ №020009 в землището на с.Ламбух, община 

Ивайловград от „пасище мера” в „храсти” не попада в Приложения №1 и №2 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава VІ от ЗООС 

процедури по ОВОС и екологична оценка.  

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на 



чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата по ОС и подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ от 

същата Наредба. 

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

допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, 

че предвидените дейности са допустими спрямо режимите за опазване на защитена зона 

BG0002106 „Язовир Ивайловград”, определени със заповедта за обявяването й. 

Съгласуването на промяната на начина на трайно ползване на ПИ №020009 в землището на 

с.Ламбух, община Ивайловград от „пасище мера” в „храсти” се основава на следните 

 
МОТИВИ: 

1. Имотът, за който е предвидена смяна на начина на трайно ползване е в непосредствена 

близост до регулационната граница на с.Ламбух. 

2. Промяната на начина на трайно ползване на имота не предполага влошаване качествата на 

местообитания за размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видове предмет на 

опазване в защитените зони. 

3. Не се очаква промяната на начина на трайно ползване на имота да доведе до увеличаване 

степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 

предмет на опазване в зоните. 

4. Промяната на начина на трайно ползване на имота няма да доведе до генериране на шум, 

емисии и отпадъци от какъвто и да е вид и количества.   

5. Не се очаква промяната на начина на трайно ползване на имота да доведе до кумулативно 

въздействие със ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитените 

зони, в които попада, като резултат от реализацията й спрямо одобрените до момента 

планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

 

 

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. 

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 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: 06.02.2014 г.  

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


