
 

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 -42- ОС / 2016 г. 
 

за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно 

предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони 

 

За инвестиционно предложение за предприемане на превантивни действия за осигуряване 

проводимостта на речните корита в с.Одринци, с.Мандрица, с.Долно луково и с.Меден 

бук, общ.Ивайловград е внесено уведомление с Вх.№ О-581/05.08.2016г. на РИОСВ- 

Хасково с възложител Община Ивайловград.   

След преглед на представената информация беше установено, че участъците от речните 

корита в с.Одринци, с.Мандрица, с.Долно луково и с.Меден бук, общ.Ивайловград, за 

които се предвижда предприемане на превантивни действия за осигуряване 

проводимостта им не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но 

попадат в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на 

природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. и защитена зона 

BG0002019 „Бяла река”, обявена със Заповед № РД-575/08.09.2008г. за опазване на 

дивите птици.  

С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, свързани с изменение на 

бреговата линия и изграждане на нови съоръжения и попадат в 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. 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 компетентния орган е преценил необходимостта от провеждане 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 и ал.5 от Наредбата за ОС 

се констатира, че инвестиционното предложение (в границите на населените места) е 

допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002019 „Бяла река”, определен със 

заповедта за обявяването й, както и от гледна точка на ПУРБ на ИБР. 

Във внесеното уведомление са установени неточности и не е приложен документ за 

платена такса  по чл.10, ал.2, т.1. Наредбата за ОС. Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата за 

ОС, от възложителя е изискано да отстрани установените пропуски в определен срок. В 

указания срок в РИОСВ-Хасково не е внесена информация по установените неточности и  

документ за платена такса.   

Във връзка с горното, на основание чл.11, ал.2 от Наредбата за ОС, във връзка § 2 от 

Допълнителните разпоредби и на чл.6а, т.2 от същата 



 

РЕШИХ 

прекратявам започналата процедура по реда на Наредбата за ОС, по преписка с О-

581/05.08.2016г. на РИОСВ- Хасково за предприемане на превантивни действия за 

осигуряване проводимостта на речните корита в с.Одринци, с.Мандрица, с.Долно луково и 

с. Меден бук, общ. Ивайловград с възложител Община Ивайловград.     

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение за предприемане на 

превантивни действия за осигуряване проводимостта на речните корита в с.Одринци, 

с.Мандрица, с.Долно луково и с.Меден бук, общ.Ивайловград се основава на 

неотстраняване на установените пропуски в указания срок.  

 

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: 10.10.2016 г.  

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


