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РЕШЕНИЕ № ХА -27- ОС / 2015 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 (Наредбата за 

ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и представената 

писмена документация с вх. № ПД-515/30.07.2015г. 

 

относно: инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за селскостопанска техника и 

инвентар“  в имот  № 085071, с площ 16,267 дка, с начин на трайно ползване «Нива» шеста 

категория, в местността „Урмуша“, в земл. на с. Момково с ЕКАТТЕ 48979, общ. Свиленград, обл. 

Хасково   

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за селскостопанска техника и 

инвентар“  в имот  № 085071, с площ 16,267 дка , с начин на трайно ползване «Нива» шеста 

категория, в местността „Урмуша“, в земл. на с. Момково с ЕКАТТЕ 48979, общ. Свиленград, обл. 

Хасково  което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

 

местоположение: имот с № 085071, с площ 16,267 дка, с начин на трайно ползване «Нива» шеста 

категория, в местността „Урмуша“, в земл. на с. Момково с ЕКАТТЕ 48979, общ. Свиленград, обл. 

Хасково  

възложител: Трифон Христов Тодоров,  
 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

За реализация на инвестиционното предложение се предвиждат следните основни дейности: 

Изграждане на склад за селскостопанска техника за 5 броя трактори и 10 броя инвентар като ще се 

изгради селскостопанска постройка /навес/от 150 кв.метра, до 4000кв.м. полагане на чакъл и филц, 

до 1000 кв.м. асфалтова площадка. Общата използваема площ от имота ще бъде 5000 кв.м. Ще бъде 

използван съществуващ път гръничещ с имота и собствен водоизточник за водоснабдяване. 

 

Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС предвидените дейности попадат в 

ЗЗ 0000212 „Сакар”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007г.  

 

След преглед на постъпилата информация, във връзка с изискванията на глава шеста от ЗООС 

посочените дейности по „Изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар“  в имот  № 

085071, с площ 16,267 дка , с начин на трайно ползване «Нива» шеста категория, в местността 

„Урмуша“, в земл. на с. Момково с ЕКАТТЕ 48979, общ. Свиленград, обл. Хасково, не могат да 

бъдат отнесена към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на 

регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и екологична оценка. 
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След преглед на представената информация относно характера и местоположението на настоящото 

инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.2 от 

Наредбата за ОС и подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

цитираната защитена зона.  

 

Съгласуването на инвестиционното предложение за „Изграждане на склад за селскостопанска 

техника и инвентар“  в имот  № 085071, с площ 16,267 дка, с начин на трайно ползване «Нива» 

шеста категория, в местността „Урмуша“, в земл. на с. Момково с ЕКАТТЕ 48979, общ. 

Свиленград, обл. Хасково  се основава на следните 

МОТИВИ: 
 

1. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при реализация на 

дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или фрагментиране на 

природни местообитания и местообитание на видове предмет на опазване в защитената зона.   

2.Характера на терена и начина на трайно ползване на имота, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение не предполагат загуба на площ от природни местообитания и 

местообитания на видове в  защитената зона.  
3. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до намаляване 

числеността и плътността на популациите на видовете, включително птици предмет на опазване в 

защитената зона и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус. 

4. Предвидените дейности са планирани така, че не предполагат генериране на шум, емисии и 

отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително 

значително безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона. 

 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се съгласува при 

спазване на следните 

УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се отстраняват по никакъв начин дървесни видове от съседни терени.   

2. По време на  реализация на проекта да се има в предвид, че в района на прилежащата територия 

има екземпляри от животински видове с природозащитен статус. 

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

възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен срок след настъпване на 

измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните лица носят 

административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие. 

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. 

 

            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: 10.08.2015 г. 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по         

околната среда и водите- Хасково                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 


