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РЕШЕНИЕ № ХА - 26 - 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-372/11.10.2012г. на РИОСВ- Хасково за 

създаване на 31,476 дка трайни насаждения от биологични бадеми и изграждане на 2500 м. 

ограда от дървени колове и бодлива тел с 10 бр. дървени врати по мярка 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства“ за преминаване на стопанството от конвенционално към биологично 

производство от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

възложител: Веселин Георгиев Цветков, земеделски производител 

СЪГЛАСУВАМ: 
 

Инвестиционно предложение: “Създаване на 31,476 дка трайни насаждения от биологични 

бадеми и изграждане на 2500 м ограда от дървени колове и бодлива тел с 10 бр. дървени врати по 

мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преминаване на стопанството от 

конвенционално към биологично производство от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 г.”. 

 

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 създаване нови 31,476 дка трайни насаждения от 

биологични бадеми в следните имоти:   

- 057006 с площ 6.975 дка с НТП на земята: нива, девета категория, землище с.Лисово; 

- 041007 с площ 9.501 дка с НТП на земята: нива, осма категория, землище с.Лисово; 

- 051025 с площ 7.000 дка с НТП на земята: нива, девета категория, землище с.Лисово; 

- 075026 с площ 12.491 дка с НТП на земята: ов. градина, осма категория, землище с.Лисово; 

- 072013 с площ 3.999 дка с НТП на земята: ов. градина, осма категория, землище с.Лисово; 

- 069019 с площ 1.300 дка с НТП на земята: тр. насаждение, девета категория, землище с.Лисово; 

- 060009 с площ 2.800 дка с НТП на земята: нива, девета категория, землище с.Лисово;  

- 77195.153.44 с площ 14.999 дка с НТП на земята: друг вид нива, землище гр.Хасково. 

Предвидено е и изграждането на 2500 м ограда от дървени колове и бодлива тел с 10 бр. дървени 

врати на тези и други площи с млади бадеми с цел предпазването им от едри диви и 



селскостопански животни.  От общата площ на описаните имоти, която е 59,065дка, трайните 

насаждения от бадеми ще заемат 31,476 дка.  На четири от имотите, които са ниви, ще бъде 

променен НТП. Няма необходимост от нова инфраструктура- пътна, електроснабдяване и ВиК. 

Генерираните растителни отпадъци ще се раздробяват, компостират и използват за наторяване. 

Имот № 075025 граничи с местообитание от европейска значимост 91АА Източни гори от космат 

дъб.  

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. Предвид характера на инвестиционното предложение и начина на трайно ползване на имотите, 

не се очаква загуба на площ от местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в 

горепосочените зони.  

 2. Дейностите по инвестиционното предложение не предполагат допълнителна фрагментация на 

местообитания или популации на видове спрямо първоначалното им състояние. 

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. След реализиране на дейностите по инвестиционното предложение не се очаква увеличаване 

безпокойството на евентуално налични видове. 

5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие 

върху защитените зони. 

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

кумулативни въздействия върху защитените зони. 

 

УСЛОВИЯ: 

 
1. При реализацията на инвестиционното предложение да не се отстраняват характеристики на 

ландшафта- синори, единични и групи дървета. 
 

 

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: 24.10.2012 г.  

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


