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                            Р Е Ш Е Н И Е №  ХА - 01 - 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 от възложителя  

относно: инвестиционното предложение-проект „Изграждане на Трансгранична мрежа 

„САСЕД“, включваща изграждане на социална инфраструктура на територията на община 

Стамболово, включваща: Комплекс с. Долно Черковище, Детска площадка-с.Рабово и Детска 

площадка-с.Пчелари“ по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и 

Турция, №2007 СВ16ІРО008-2011-2 за финансиране изграждането на дребна социално-

икономическа инфраструктура. Планираните дейности в проекта ще се извършат на територията 

на община Стамболово, област Хасково  

с възложител: Маджид Реджеб Мандаджъ, Кмет на общ.Стамболово,  

с. Стамболово, общ.Стамболово, обл.Хасковска  

 

СЪГЛАСУВАМ: 

 

Инвестиционното предложение-проект „Изграждане на Трансгранична мрежа „САСЕД“, 

включваща изграждане на социална инфраструктура на територията на община Стамболово, 

включваща: Комплекс с. Долно Черковище, Детска площадка-с.Рабово и Детска площадка-

с.Пчелари“, чиито  планирани дейности ще се извършат на територията на община Стамболово, 

област Хасково.  

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

защитените зони.  

 

Характеристика на инвестиционното предложение-проект: 

Инвестиционното предложение попада в защитена зона „Родопи – Източни” BG 0001032 

определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване  на местообитанията 

приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г., и защитена зона “Мост Арда” BG 

0002071 по Директива 79/409/ЕЕС за птиците обявена със Заповед № РД-784 от 29.10.2008г. 

Проекта включва: Реконструкция и изграждане на нова инфраструктура за подобект Младежки 

комплекс „Кован кая“ намиращ се  в имот № 062008 с площ 1,382 дка, м.“Чала“, с начин на 

трайно ползване “Обществен терен“, в земл. на с. Долно Черковище, ремонт на Детска 

площадка-с.Рабово намираща се в УПИ І, кв.11, с площ 2095 кв.м. по плана на с.Рабово и Детска 

площадка-с.Пчелари намираща се в УПИ ХVІІІ, кв.6 с площ 1510 кв.м. по плана на с.Пчелари. 

Ремонт и изграждане на дребномащабна социална инфраструктура в Евренсекиз: Младежки 

комплекс за спорт и развлечения: Паркинг, Детска площадка, Баскетболно игрище, Волейболно 

игрище, Сцени за провеждане на детския празник и спортна площадка. 
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МОТИВИ : 

 

1. Инвестиционното предложение не е в противоречие със забранителните режими в 

Заповед № РД-784 от 29.10.2008г. за обявяване на защитена зона “Мост Арда”. 

2. Разгледаните имоти не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии и не представляват регистрирано находище на редки и защитени 

растителни и животински видове по ЗБР. 

3. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете 

животни предмет на опазване в зоната.  

 

УСЛОВИЯ : 

 

    1.   Във връзка с непосредствената близост на подобект Младежки комплекс “Кован Кая” 

намиращ се в имот № 062008, в земл. на с.Долно Черковище до Природна 

забележителност/ПЗ/ “Пчелната скала”/Кован кая/е необходимо да бъдат спазвани 

всички забрани в заповедта за обявяване/Заповед №1799 от 30.06.1972г. на МГОПС/. 

         

В хода на проведената процедура за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху защитените зони, не са постъпили отрицателни становища, писмени възражения, 

бележки, предложения и др. относно реализацията на инвестиционното намерение.  

 
       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 Приложения 

№1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002г., изм.и доп.), поради което не 

подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда и на преценяване 

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. 

      Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-

процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ – Хасково пред Министъра на околната среда и 

водите, както и пред Административен съд Хасково в 14- дневен срок от съобщаването му. 

 

 
Дата: 06.01.2012 г.                                                                              

                                                                                                                    

 инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по                                                   

околната среда и водите- Хасково     

 

                                                                                                                                                             


