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Изх. №ПД-450/22.07.2015г. 

 

 

До 

Красимир Ангелов Иванов 

 

 

 

ОТНОСНО: Бизнес план за създаване на трайни насаждения от череши и сливи в имоти 

№№063040 и 063041 в земището на с.Манастир, общ.Хасково по мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

стопанства“ от ПРСП 2015-2020. 

 

Уважаеми г-н Иванов, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-450/17.07.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

създаване на трайни насаждения от череши и сливи в имоти №№063040 и 063041 в 

земището на с.Манастир, общ.Хасково по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, 

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСП 2015-2020, 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: 

Планът за създаване на трайни насаждения от череши и сливи в имоти №№063040 и 063041 

в земището на с.Манастир, общ.Хасково по мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСП 

2015-2020, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, възложителят предвижда създаване на трайни 

насаждения от череши и сливи в имоти №№063040 и 063041 в земището на с.Манастир, 

общ.Хасково по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСП 2015-2020. Възложителят е представил 

Договори за аренда на земеделска земя, Акт №162, том ІІ, рег.№4065/2015 и Акт №74, том 

І, рег.№1058/2015. 

Имотите предмет на плана  не попадат в границите на защитени територии  по смисъла 

на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната 

мрежа Натура 2000. Най- близко до имота е разположена защитена зона BG0001034 

„Остър камък” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 

122/02.03.2007г. (приблизително 1500 м). 

Съобразено с гореизложеното, отчитайки предмета на плана, считам, че с плана не се 

очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения №1 и 

№2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични обстоятелства за 

предположение за значително въздействие върху околната среда от реализирането на плана, 

поради което за плана за създаване на трайни насаждения от череши и сливи в имоти 

№№063040 и 063041 в земището на с.Манастир, общ.Хасково по мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 



стопанства“ от ПРСП 2015-2020 не следва да бъде провеждана процедура по 

преценяване необходимостта от извършване на ЕО. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на плана за 

създаване на трайни насаждения от череши и сливи в имоти №№063040 и 063041 в 

земището на с.Манастир, общ.Хасково по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, 

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСП 2015-2020, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона 

BG0001034 „Остър камък”. 

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

създаване на трайни насаждения от череши и сливи в имоти №№063040 и 063041 в 

земището на с.Манастир, общ.Хасково по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, 

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства“ от ПРСП 2015-2020, 

преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по 

реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася за конкретно заявения план за създаване на трайни насаждения 

от череши и сливи в имоти №№063040 и 063041 в земището на с.Манастир, общ.Хасково 

по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопанства“ от ПРСП 2015-2020 и не отменя необходимостта от 

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

нормативни актове.  

При всички случаи на промяна в план за създаване на трайни насаждения от череши и 

сливи в имоти №№063040 и 063041 в земището на с.Манастир, общ.Хасково по мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопанства“ от ПРСП 2015-2020 или на някои от обстоятелствата, при 

които е издаден настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 

РИОСВ за промените. 

За бъдещи инвестиционни намерения, които възложителят предвижда на по късен 

етап от реализацията на плана, следва да бъде уведомена писмено РИОСВ-Хасково на 

най- ранен етап на предложението, с цел определяне и при приложимост провеждане 

на процедура по реда на ЗООС и/или ЗБР. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


