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РЕШЕНИЕ № ХА-02-ОС/2017 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.№ ПД-1232/06.12.2016г.  

Р Е Ш И Х: 

Съгласувам инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждения от десертни 
лозя с площ 145 дка, оранжерийни тунели за пипер с площ от 5,232 дка, трайни насаждения от 
бадеми с площ от 100 дка, изграждане на система за защита от градушки, птици и насекоми на 
бадемите с покривна площ 105 дка в землището на с.Момково, общ.Свиленград и закупуване 
на земеделска техника и инвентар, 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: имоти №№ 078012, 078016, 078019, 078020, 078021, 080127, 080220, 
080019, 080120, 080021, 080022, 080027, 080030, 080026, 080018, 080136, 080142, 080031, 
080032, 081036, 081068, 081063, 081073, 081448, 081348, 081081, 081067, 081070, 081066, 
081075, 081183, 081186, 055004, 055006, 055017, 055023, 055031, 055010, 055033, 055036, 
078037, 078036, 078039, 078041, 078043, 078042, 078044, 078045, 078146, 066142, 067198, 
093109 с обща площ 300,697 дка в землището на с.Момково, общ.Свиленград.   

Възложител: Биолесинвест ЕООД, ЕИК 202308721, адрес: с.Момково, общ.Свиленград, 
ул.Странджа Сакар №17 

Обща информация за инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение включва създаване на десертни лозя на площ от 145 дка в 
имоти №№  078012, 078016, 078019, 078020, 078021, 080127, 080220, 080019, 080120, 080021, 
080022, 080027, 080030, 080026, 080018, 080136, 080142, 080031, 080032 всички с НТП нива и 
имоти №№ 081036, 081068, 081063, 081073, 081448, 081348, 081081, 081067, 081070, 081066, 
081075, 081183, 081186 всички с НТП лозе и обща площ 170,818 дка, бадеми на площ от 100 
дка със система за защита от градушки, птици и насекоми на 105 дка в имоти №№ 055004, 
055006, 055017, 055023, 055031, 055010, 055033, 055036, 078037, 078036, 078039, 078041, 
078043, 078042, 078044, 078045, 078146, всички с НТП нива и обща площ 122,767 дка и 
оранжерийни тунели за пипер на площ от 5,500 дка в имоти №№ 066142, 067198, 093109, 
всички с НТП нива и обща площ 7,112 дка.  

За имоти №№ 078036, 078039, 078041, 078043, 078042, 078044, 078045, 080127, 080220, 
0800018, 080120, 080022, 080027, 080030, 080 26, 080021, 080031, 080032, 081068, 081063, 
081073, 081448, 081348, 081067, 081075, 081066, 081183 има издадено Решение № ХА-21-
ОС/2015г на РИОСВ- Хасково за съгласуване на инвестиционно предложение за създаване на 
трайно насаждение от биологични десертни лозя на площ от 119 дка от Биолесинвест ЕООД. 
Настоящото уведомление за инвестиционно намерение приемаме като уведомяване за промяна 
на прараметрите и разширение на инвестиционното предложение съгласувано с Решение № 



ХА-21-ОС/2015г на РИОСВ- Хасково, т.к. за имоти №№ 078036, 078039, 078041, 078043, 
078042, 078044, 078045 е било предвидено да бъдат засети с десертни лозя, а в настоящото 
инвестиционно предложение се предвижда същите да бъдат засети с бадеми, предвидени са 
допълнителни площи за десертни лозя, бадеми и пипер. 

Настоящото инвестиционно предложение не предвижда водовземане за питейни, промишлени 
и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от 
повърхностни води, и/или подземни води. Не се очаква образуването на общи емисии на 
вредни вещества във въздуха. Настоящото инвестиционно предложение не генерира отпадаци 
и не представлява риск за замърсаване на почвата и водите. 

След преглед на внесеното по чл.10 от Наредбата за ОС уведомление и направена справка 
беше установено, че имотите предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на 
защитена зона BG0000212 „Сакар” приета с Решение на МС №661/16.10.2007г.  за опазване 
на природните местообитания.  

Съгласно представената информация, площта на инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

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.  

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. 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.  

Съгласуването на инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждения от 
десертни лозя с площ 145 дка, оранжерийни тунели за пипер с площ от 5,232 дка, трайни 
насаждения от бадеми с площ от 100 дка, изграждане на система за защита от градушки, птици 
и насекоми на бадемите с покривна площ 105 дка в землището на с.Момково, общ.Свиленград 
и закупуване на земеделска техника и инвентар се основава на следните 

МОТИВИ: 

1. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага увреждане, фрагментация 
или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове предмет на 
опазване в защитената зона, тъй като имотите, в които ще се реализира инвестиционното 
предложение са с НТП „нива“ и „лозе“, което не предполага наличие на природни 
местообитания. 

2. Предвид местоположението, характера и времетраене на дейностите по създаване на 
насажденията и съоръженията свързани с тях не се предполага дълготрайно безпокойство на 
видовете предмет на опазване в зоната, което да доведе до изменение в плътността и 
структурата на популациите им. 

3. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие върху защитената зона. 

4. Промяната на НТП на имотите от „нива“ в „лозе“ или „трайни насаждения“ няма да доведе 
до кумулиране на въздействия върху защитената зона. 



Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се съгласува 
при спазване на следните 

 

УСЛОВИЯ: 

1. Да не се допуска трайно депониране на генерирани при реализацията на инвестиционното 
предложение отпадъци в границите на защитената зона, същите де се извозват до съответните 
депа.   

2. При реализацията на инвестиционното предложение да не се изграждат временни пътища и 
помощни площадки извън границите на имотите предмет на инвестиционното предложение. 

3. С цел предотвратяване на фрагментация на природни местообитания и местообитания на 
видове, при реализация на инвестиционното предложение да не се изгражда ограда на имотите 
предмет на инвестиционното предложение. 

 
Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува само за конкретното 
местоположение и заявените параметри. 

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. 

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: 09.01.2017 г.  

 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по   
околната среда и водите- Хасково 
 


