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РЕШЕНИЕ № ХА - 31 - ОС / 2012 г. 

 

за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за 

допустимост 

 

На основание чл. 13, 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., посл.изм. и доп. 

ДВ, бр. 94, от 30.11.2012 г.), във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие (Обн. - ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г.; посл. изм., бр. 77 от 

09.10.2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) и уведомление за инвестиционно предложение с вх. 

№ БР-288/10.08.2012г.  

 

ПРЕКРАТЯВАМ 

 

процедурата по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение (ИП) за : 

„Корекция на р. Марица-почистване от растителност на лява берма от км. 0+000 до 

км. 23+380, възстановяване на слягания и укрепване на лява дига от км. 0+000 до км. 

2+543” в землище на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл. Хасково, попадащо 

в границите на защитена зона ЗЗ „Река Марица” BG 0000578 по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 

от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).  

 

с възложител: МЗХ – Областна дирекция „Земеделие” - Хасково 

 

поради недопустимост на инвестиционното предложение, спрямо Плана за 

управление на речните басейни (ПУРБ). 

 

въз основа следните мотиви: 

 

1. С вх. № БР-288/10.08.2012г. е постъпило уведомление за инвестиционно предложение 

за „Корекция на р. Марица-почистване от растителност на лява берма от км. 0+000 до км. 

23+380, възстановяване на слягания и укрепване на лява дига от км. 0+000 до км. 2+543” в 

землище на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл. Хасково.  

 

2. От представената информация е установено, че реализацията на инвестиционно 

предложение попада в защитена зона „Река Марица” BG 0000578, приета с Решение № 

122/02.03.2007 г. на МС за опазване на природните местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 

от ЗБР.  

 

3. Във връзка с чл. 7, след уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя и 

на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата по ОС е извършена проверка за допустимост на 

инвестиционното предложение, спрямо режима определен в утърдения ПУРБ. 



 

4. Получено писмено становище от БД ИБР – Пловдив с вх. №БР-288(5)/15.11.2012г.  бе 

констатирано, че ИП „Корекция на р. Марица-почистване от растителност на лява берма 

от км. 0+000 до км. 23+380, възстановяване на слягания и укрепване на лява дига от км. 

0+000 до км. 2+543” в землище на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл. Хасково с 

възложител МЗХ – Областна дирекция „Земеделие” – Хасково е недопустимо, от гледна 

точка на ПУРБ-Източнобеломорски район, поради следните въведени забрани: 

- сечи на естественна дървесна растителност по бреговете и островите в реката; 

- с оглед опазване и възстановяване на Благоприятния природозащитен статус на речни 

местообитания 3260, 6420, 6430, 91Е0, 91F0, 92А0, 92C0 и 92D0 и видове като: видра и 

ручеен рак в зоните за защита на водите по чл. 119, а, ал. 1, т. 5, вкл. в раздел 3, точка 5.1. 

от ПУРБ извън границите на населените места и сервитутите на линейната транспортна и 

енергийна инфраструктура се забранява сечта на естествена речна и крайречна 

растителност. 

 

Поради изложените мотиви процедурата по оценка за съвместимостта се прекратява на 

етап проверка за допустимост. 

         

          

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: 05.12.2012 г.  

 

 

 

 

 

 

Директор РИОСВ: 

инж. Д. Илиев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


