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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА - 09 - 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 с вх. №БР-
113/09.04.2012г. 
 
относно:  уведомление за инвестиционно намерение за „Почистване на реката в границите 
на урбанизирани територии в село Левка от дървесна и храстова растителност във връзка 
със задължението на Община Свиленград съгласно ЗВ” 
възложител:Общинска Администрация Свиленград, гр. Свиленград, бул. „България” №32, 
ЕИК 000903825 

 

 

СЪГЛАСУВАМ: 

 
„Почистване на реката  в границите на урбанизирани територии в село Левка от дървесна и 
храстова растителност във връзка със задължението на Община Свиленград съгласно ЗВ” 
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 - „Сакар” BG 

0000212 определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и 

„Сакар” BG 0002021 определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г на Министъра на 
околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010г./. 
 
 
ИН предвижда почистване на река Левченска от дървесна и храстова растителност в 
участък преминаващ през регулационните граници на с. Левка.Същото е необходимо за 
повишаване на проводимостта на речното корито с цел превенция на рискове от преливане 
на реката. 
Със Заповед №635/20.04.2012 г е извършена съвместна проверка с представители на 
Община Свиленград, ДГС Свиленград, кмет с. Левка /наш протокол №320/24.04.2012г./. 
Констатира се,  че има около 100 дървета /предимно върби/ и храсти в коритото на р. 
Левченска. По бреговете на реката са констатирани  7 бр. дървета / 2бр. тополи и  5бр. 
върби/ в много лошо фитосантирано състояние, които представляват потенциална 
опасност. 
 
 
 

mailto:riosv_hs@mbox.contact.bg


 

МОТИВИ : 

 
1. Съгласно чл 12, ал 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИН е допустимо спрамо 
режима на защитена зона  „Сакар” с код BG 0002021, обявена  Заповед № РД-
758/19.08.2010г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010г./ 
2.Не се  засягат защитени територии по ЗЗТ и  регистрирани находища на редки и защитени 
растителни и животински видове по ЗБР. 
3. Сечта е във връзка задължението на Общините съгласно Закон за водите  за 
почистването на дървесна и храстова растителност по реките с цел подобряване 
проводимоста на речното корито и превенция на рискове от преливането им за в бъдеще.  

 

 

УСЛОВИЯ: 

 
1.Изсичане на дървета и храсти само в коритото на р. Левченска, в границите на с. Левка 
след маркирането им от лицензиран лесовъд и извеждане на сечта по реда на Закон за 
горите. 
2. По бреговете да се изсекат само напълно сухите 7 бр. дървета /2 бр. тополи и 5 бр. 
върби/. 
 
 
 

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. 

 
 

 

25.04.2012г. 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 
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