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РЕШЕНИЕ № ХА – 8 – ОС / 2017г. 
 

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, 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 писмена документация от възложителя, с уведомление с Вх.№ ПД-
1234/06.12.2016г.  

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от лавандула, смокиня, 
дюля в  имоти с номера: 000053, 000070, 000093, 000111, 000134, 000135, 008001 в землището на село 
Бял градец, общ. Ивайловград и имоти с номера: 000049, 000297, 000577 в землището на с. Гугутка 
общ. Ивайловград, както и закупуване на земеделска техника”  
с възложител: „БИО ФЕРМА 2015“ ЕООД 
което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
както и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 
2000. 
Местоположение:  землище на с. Гугутка и с. Бял градец, общ. Ивайловград, обл. Хасково.  
Обща информация за инвестиционното предложение: Възложителят има намерение да създаде 
насаждения от лавандула, смокиня, дюля по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Не се предвижда изграждането на нова пътна 
инфраструктура, както и хидромелиоративно напояване. Предвижда се и закупуване на техника за 
обработка и прибиране на реколтата. 
С внесената допълнителна информация с писмо с вх. №ПД-1234/18.01.2017г., възложителя 
удостоверява, че насаждения от лавандула, смокиня, дюля ще се реализира на площ от 250 дка в частите 
от посочените имоти, в които няма наличие на единични и групи дървета и характеристики на 
ландшафта. Земеделските земи, които ще се използват по предназначение както следва: 
 - в имот 000049 с площ от 94.915 дка в землището на с. Гугутка, общ. Ивайловград ИП ще се реализира 
на площ от около 65 дка.   
- в имот 000297 с площ от 53.397 дка от землището на с. Гугутка - около 45 дка.   
- в имот 000577 с площ от 13.031 дка от землището на с. Гугутка - около 9 дка.   
- в имот 000053 с площ от 10.000 дка  в землището на село Бялградец - около 5 дка. 
- в имот 000070 с площ от 1.505 дка в землището на село Бялградец - около 1 дка. 
 - в имот 000093 с площ от 34.598 дка в землището на село Бялградец - около 29 дка. 
 - в имот 000111, с площ от 119.669 дка в землището на село Бялградец - около 90 дка. 
 - в имот 000134 с площ от 68.410 в землището на село Бялградец - около 55 дка. 
 - в имот 000135 с площ от 2.517 дка в землището на село Бялградец - около 2 дка. 
 - в имот 008001 с площ от 0.164 дка в землището на село Бялградец - около 0.164 дка. 
След реализация на инвестиционното предложение, закупената земеделска техника за обработка на 
почвата и прибиране на реколтата, ще се използва само в частта на имотите, в която са засадени 
трайните насаждения. 
ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 
попада изцяло в обхвата на следните защитени зони по НАТУРА 2000: 
- BG0001032 „Родопи - Източни” - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г.; 
- BG0002019 „Бяла река” - за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008 г. на 
МОСВ; 
След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 
инвестиционното предложени бе установено, че същото попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 2 от 
Наредбата за ОС и подлежи на оценка съвместимост по реда на глава II от същата Наредба. 



За ИП е направена проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 от Наредбата по ОС, при която е установено, 
че е допустимо спрямо Заповед № РД-575/08.09.2008 г. за обявяване на защитена зона BG0002019 „Бяла 
река” за опазване на дивите птици.  
Така заявеното инвестиционно предложение не е свързано с изграждане на хидромелиоративни 
съоръжения за напояване и първично залесяване или обезлесяване с цел промяна на предназначението 
на земята и 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. 
Съгласуването на инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от лавандула, 
смокиня, дюля в  имоти с номера: 000053, 000070, 000093, 000111, 000134, 000135, 008001 в землището 
на село Бял градец, общ. Ивайловград и имоти с номера: 000049, 000297, 000577 в землището на с. 
Гугутка общ. Ивайловград, както и закупуване на земеделска техника”  се основава на следните 

 

МОТИВИ: 
 

1. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трайно влошаване на качествата на 
местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в 
защитените зони. 
2. Не се очаква изпълнението на предвидените в инвестиционното предложение дейности да доведат до 
нарушаване целостта и кохерентността на защитените зони, в които попадат, както и до увеличаване 
степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорните връзки 
от значение за видовете предмет на опазване в зоните. 
 

С цел предотвратяване, намаляване и  възможно най – пълно отстраняване на евентуални отрицателни 
въздействия, при осъществяване  на горепосоченото инвестиционното предложение да се спазват 
следните  

УСЛОВИЯ: 
 

1. С цел опазване на природни местообитания тип 6210 и 6220, предмет на опазване в защитена зона 
BG0001032 „Родопи - Източни”, след първичното изораване, междуредията да не се орат, а да се 
поддържат с косене, в случай че се налага изораването на междуредия, то те да се изорават през година. 
2. Да не се допуска изграждане на нови технологични пътища и помощни площадки извън границите на 
имотите предмет на реализация на инвестиционното предложение. 
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 
административнонаказателна 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. 
Съгласно чл. 31, ал. 23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване на вероятната 
степен на отрицателно въздействие 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: 19.01.2017 г.  
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
ВТ 


