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До   

Община Маджарово 

гр. Маджарово 

ул. „Петър Ангелов” №1 

 

 

 

ОТНОСНО: уведомление за  инвестиционно предложение за «Изграждане на 

интегрирана пожароизвестителна система за превенция на горски пожари на 

територията на община Маджарово в землищата на с. Сеноклас и с. Горни Главанак» 

 

 

Уважаеми г-н/г-жо Кмет,  

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-50/06.02.2014г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, 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 (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 

уведомяваме следното: 

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на интегрирана 

високотехнологична пожароизвестителна система за превенция на горски пожари на 

територията на община Маджарово на базата на непрекъснато термовизионно 

наблюдение.  

Системата ще бъде съставена от 2 бр. стационарни пункта - пожароизвестителни 

съоръжения (кули) оборудвани с апаратура за видеонаблюдение и измерване на 

метеорологични и други показатели на околната среда, разположени в горски фонд 

собственост на община Маджарово класифициран като гора с висок риск и един 

координационен център, където се събира и обработва получената информация.  

Координационния център се помещава в сградата на общината. Една подобна система 

се състои от следните части: 

1. Наблюдателни кули с височина 12,5 - 25 метра (височината ще бъде определена 

след извършване на радиопланиране от избраните проектанти и в зависимост от 

терена) 

2. Периметрова охрана - заграждение от ограда; 

3. Автономно захранване на базата на възобновяеми енергийни източници – 

основно слънчеви панели; 



4. Контролен център - снабден с цялото необходимо оборудване, софтуер и 

хардуер за правилното и непрекъснато функциониране на системата за 

превенция на горски пожари и архив на данните 

5. Термовизионни и охранителни камери с прецизни системи за управление 

разположени на наблюдателната кула; 

6. Метеорологична станция, която дава възможност софтуера да изчисли 

оптимални подходи и маршрути за гасена на пожара спрямо моментната 

климатична обстановка – посока и сила на вятъра, температура, влажност и т.н. 

7. Сигнално-охранителна система за осигуряване на защита от посегателство над 

системата 

8. Блок за управление към съоръжението за наблюдение. Той трябва да позволява 

контрол и управление на всички компоненти на съоръжението 

 

Инвестиционното предложение е ново за община Маджарово и е във връзка с 

изпълнение на действащия ЛУП и кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ 

по мярка 226 „Възстановяване  на  горския потенциал  и  въвеждане  на превантивни 

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

(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) 

 

Имот с №000491, землище с. Сеноклас, имот с №021008, землище с. Горни 

Главанак и имот с координати 41.632568 и 25.860674 /сграда на общинска 

администрация Маджарово/ - гр. Маджарово, общ. Маджарово, предмет на ИП,  не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, но попадат в  обхвата на  три защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие - ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни”, определена съгласно 

изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на дивата флора и 

фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г., ЗЗ  BG 0002071 

„Мост Арда” по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед №РД-784/29.10.2008г. и ЗЗ 0002014 „Маджарово” по Директива 79/409/ЕЕС за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-787/29.10.2008г. на министъра на 

околната среда и водите. 

 

Съгласно чл 12, ал 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИН е допустимо 

спрямо режима на защитени зони -  ЗЗ  BG 0002071 „Мост Арда” по Директива 

79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-784/29.10.2008г. и 

ЗЗ 0002014 „Маджарово” по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед №РД-787/29.10.2008г. 

 

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат 

отнесени към някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от 

него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или 

екологична оценка (ЕО). 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, 

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху  защитени 

зони - BG 0001032 „Родопи Източни” за опазване на местообитанията на дивата флора 



и фауна, BG 0002071 „Мост Арда” и  ЗЗ 0002014 „Маджарово” за опзване на дивите 

птици.. 

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС,  Ви уведомявам, че 

преценката на компетентния орган за така заявеното ИП  «Изграждане на интегрирана 

пожароизвестителна система за превенция на горски пожари на територията на община 

Маджарово в землищата на с. Сеноклас и с. Горни Главанак» е, че не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 

 

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не 

отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, 

предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от 

обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят 

е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.   

 

 

 

 

 

инж. Л. Дайновски 
За Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

/Съгласно Заповед за упълномощаване №45/03.08.2012г/ 

 

 

 

 

 

 


