
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково 
 

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 
  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 24 

 
РЕШЕНИЕ № ХА -31 - ОС / 2017г. 

 
за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно 
предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони 

 
За инвестиционно предложение за създаване на био насаждения и овощни градини на 
площ от 750 дка в имоти с №№ 012040, 012042, 013047, 034005, 067008, 067058, 066005 и 
018015 всички с НТП временно неизползвана нива и имот № 039021 с НТП пасище с 
храсти, в землището на с. Студена, общ. Свиленград е внесено уведомление с Вх.№ ПД-
179/08.06.2017г. на РИОСВ- Хасково с възложител Ди Щерн ЕООД, адрес: гр.София, 
ул.Н.Паренсов 27 Б. 

След преглед на представената информация беше установено, че имоти с №№ 012040, 
012042, 013047, 034005, 067008, 067058, 066005 и 018015 всички с НТП временно 
неизползвана нива и имот № 039021 с НТП пасище с храсти, в землището на с. Студена, 
общ. Свиленград, предмет на инвестиционното предложение, попадат в обхвата на 
защитени зони BG0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания, приета с 
Решение на МС № 661/16.10.2007г. и BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-
758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. В имоти №№ 012040, 034005, 066005 има 
установено местообитание 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори, в имот № 
013047 – местообитание 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас 
Thero Brachypodietea, а в имот № 066005 – местообитание 6210 Полуестествени сухи 
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia) (*важни 
местообитания на орхидеи). 

Така заявените дейности не се отнасят към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 
от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 
ОВОС и екологична оценка.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 2 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., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 
г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.5, във връзка с чл.31, ал.1 
от Закона за биологичното разнообразие. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се 
констатира, че инвестиционното предложение за създаване на био насаждения и овощни 
градини на площ от 750 дка в имоти с №№ 012040, 012042, 013047, 034005, 067008, 
067058, 066005 и 018015 всички с НТП временно неизползвана нива и имот № 039021 с 
НТП пасище с храсти, в землището на с. Студена противоречи на режимите въведени 
със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за обявяване на защитена зона BG0002021 „Сакар“. 
Значителна част от имотите предмет на инвестиционното предложение са заети с 
дървесна растителност, а т. 6.1. от цитираната заповед забранява премахването на 
характеристики на ландшафта (синури, единични и групи дървета) при ползването на 
земеделските земи като такива. В тази връзка реализацията на дейностите предмет на 
настоящото инвестиционно предложение е недопустима спрямо режима на защитена 
зона BG0002021 „Сакар“, обявен със заповедта за обявяването й. 



Във връзка с горното, на основание чл.13, ал.3 от Наредбата за ОС, във връзка § 2 от 
Допълнителните разпоредби и чл.6а, т.2 от същата 

 
РЕШИХ 

прекратявам започналата процедура по реда на Наредбата за ОС, по преписка с Вх.№ 
ПД-179/08.06.2017г. на РИОСВ- Хасково за инвестиционно предложение за създаване на 
био насаждения и овощни градини на площ от 750 дка в имоти с №№ 012040, 012042, 
013047, 034005, 067008, 067058, 066005 и 018015 всички с НТП временно неизползвана 
нива и имот № 039021 с НТП пасище с храсти, в землището на с. Студена, общ. 
Свиленград с възложител Ди Щерн ЕООД, адрес: гр.София, ул.Н.Паренсов 27 Б. 

Прекратяването на процедурата се основава на констатирана недопустимост на 
инвестиционното предложение спрямо режима на защитена зона BG0002021 
„Сакар“, обявен със заповедта за обявяването й. 

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: 19.06.2017г.  
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