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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА - 18 - ОС / 2013 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 с вх. №ПД- 
353/15.05.2013г. 
 
относно: инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с 
№№319013 и 319016 с обща площ 2377 кв.м землище с. Дъбовец, общ. Любимец, обл. 
Хасково”. 
възложител: Щерю Георгиев Щерев 
 

РЕШИХ: 

 
Съгласуването на инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости в поземлени 
имоти с №№319013 и 319016 с обща площ 2377 кв.м землище с. Дъбовец, общ. Любимец, 
обл. Хасково” 
 

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху предмета и целите на опазване в защитените  зони.  

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

 
Инвестиционното предложение попада в две защитени зони по НАТУРА 2000 BG 0001032  
„Родопи Източни” , 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. и защитена зона BG0002106 „яз. Ивайловград”  обявена със 
Заповед №РД-845/17.12.2008г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 12/2009г./. 
 
Инвестиционното предложение  предвижда изграждане на къщи за гости в имоти с №№ 
№№319013 и 319016 с обща площ 2377 кв.м, землище с. Дъбовец, общ. Любимец. На 
същите не беше констатирана никаква дървесна и храстова растителност /наш протокол 
№468/23.05.2013г/. На терена на площта липсват приоритетни за опазване местообитания 
на видове растения и животни предмет на опазване  в горепосочените две защитени зони. 
След преглед на постъпилата информация, във връзка с изискванията на глава шеста от 
ЗООС, посоченото ИП не може да се отнесе към никоя от позициите на Приложение № 1 и 
№2 на ЗООС и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури  по 
ОВОС и еклогична оценка. 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2 , ал.1 т. 2 от Наредбата по 
ОС.Предвид това компептеният орган провежда процедура по реда на чл. 31 , ал. 1 от Закон 
за билогичното разннобразие. 
Съгласно чл. 12, ал.2 от Наредбата по ОС е направена проверка за допустимост спрямо 
режима на  защитена зона BG0002106 „яз. Ивайловград”.Съгласно чл. 15, ал. 3 от 
Наредбата по ОС е извършена проверка на място относно достоверността на 



предоставената  информация по внесеното уведомление съгласно чл. 10 от същата 
наредба. 

 

 

МОТИВИ : 

 

 
1. Предвидените дейности не са в противоречие със забранителните режими на Заповедта 
за обявяване на защетена зона  BG0002106 „яз. Ивайловград” за опазване на дивите птици 
2. ИП  не засяга защитени територии по ЗЗТ и не представлява регистрирано находище на 
редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР. 
3.Усвояването на територията не предполага  промяна в условията за предоставяне на 
храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на района и до 
намаляване числеността на техните популации. 
4. Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване в 
горецитираните  защитени зони.  
5.Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия, които могат да окажат въздействие върху  защитените 
зони. 
 

 

УСЛОВИЯ: 

 

 
1.Да не се засяга  по никакъв начин дървесна и храстова растителност от съседни терени. 
 
 
 
 

В хода на  проведената процедурата за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие  ърху 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 Приложение № 1 и 
№2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп.), поради което не подлежи на 
задължителна оценка на въздействие на околната среда и на преценяване на 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. 

 

27.05.2013г. 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

 

 


