
 

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 - 23 - ОС / 2012 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 (ДВ, бр. 73/2007г.) и представената  писмена документация 

 

относно: инвестиционно предложение с Вх.№ БР-357/04.10.2012г. на РИОСВ- Хасково за 

създаване на трайни насаждения от орехи в имоти № № 084001 и 046001върху  площ от 

17,994 дка  в  землището на с.Костур, общ. Свиленград, обл. Хасково, изграждане на ограда 

с дървени колове  и бодлива тел около имотите  и закупуване на земеделска техника 

(трактор, косачка, моторни трион и коса). 

 

възложител: Георги Ников Георгиев, земеделски производител 
 

СЪГЛАСУВАМ: 
 

Инвестиционно предложение “Създаване на трайни насаждения от орехи в имоти №№ 

084001 и 046001 върху  площ от 17,994 дка  в  землището на с.Костур, общ. Свиленград, 

обл. Хасково, изграждане на ограда с дървени колове  и бодлива тел около имотите  и 

закупуване на земеделска техника (трактор, косачка, моторни трион и коса)”. 

 

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху предмета и целите на опазване на защитените зони.  
 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони „Сакар” BG 0000212 

приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г., за опазване на природните местообитания и 

„Сакар” BG 0002021 обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите 

птици. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо забраните в Заповед №РД-

758/19.08.2010г. 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

Инвестиционното предложение предвижда създаването на трайни насаждения от орехи в 

имоти №№ 084001 и 046001 върху площ от 17,994 дка  в  землището на с.Костур. 

Посочените имоти са с НТП нива, арендовани са 10 стопански години и в тях няма наличие 

на дървесна и храстова растителност. Предвижда се изграждането на ограда от дървени 

колове и бодлива тел. Не се предвижда ползването на природни ресурси. Не се очаква 

генериране на вредни емисии и отпадъци, а генерираните растителните отпадъци ще се 



раздробяват, компостират и използват за торене. Няма да се създава нова и няма да се 

променя съществуващата инфраструктура.  

Настоящата преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените 

зони се извършва на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за ОС. 

 

 

МОТИВИ : 
 

1. Имоти с №№ 084001 и 046001, в които ще се реализира инвестиционното предложение са 

с НТП нива, арендовани са предходните години, което предполага липсата на 

местообитания и видове предмет на опазване в горе посочените зони. 

2.  Предвид характеристиките на инвестиционното предложение не се очаква допълнителна 

фрагментация, загуба на площ от местообитания и увеличаване безпокойството на 

евентуално налични видове. 

3. В сравнение с настоящия момент, реализацията на инвестиционното предложение няма 

вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете 

растения и животни, предмет на опазване в защитените зони.  

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат 

отрицателно въздействие върху защитените зони. 

5. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 

очакват кумулативни въздействия върху защитените зони. 

 

 
 

 

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. 

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от 

Приложение № 1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп.), 

поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие на околната среда и на 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната 

среда. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото 

решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 1 месец 

след настъпване на измененията. 

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: 10.10.2012 г.  

 
 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 


