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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА - 3 - ОС / 2012 г. 

 

за преценяване на 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 

 

относно: “Изграждане на 3 жилищни сгради за собствено ползване в имот 013063 в земл. на 

с. Гняздово, общ. Кърджали.” 

 

възложител: Тодор Минков Овчаров и Ахмед Шакир Хасан  

 

 

СЪГЛАСУВАМ: 

 

“Изграждане на 3 жилищни сгради за собствено ползване в имот 013063 в земл. на с. 

Гняздово, общ. Кърджали.” 

 

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 частично в следните защитени зони: 

- „Родопи-Източни” BG 0001032, определена съгласно изискванията на Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приети от Министерски съвет с 

Решение № 122/02.03.2007г. 

- „Студен кладенец” BG00002013, определена съгласно Директива 2009/147/ЕС  за опазване 

на дивите птици, обявена със ЗАПОВЕД № РД-766 от 28 октомври 2008г. на МОСВ. 

 

Предвижда се изграждането на 3 бр. жилищни сгради за собствено ползване, генерираните 

битови отпадъци ще се депонират на обозначените от общината места. Отпадните води ще се 

отвеждат в яма с периодично изземване.  

 

МОТИВИ: 

 

1. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не засяга защитени 

територии по смисъла на ЗЗТ.  

2. Имота, в който ще се реализира ИП попада в обхвата на екологичната мрежа 

НАТУРА 2000 („Родопи-Източни” BG 0001032 и „Студен кладенец” BG00002013), но 

поради начина на трайно ползване – „нива”, както и малката площ на имота - не се очаква 

фрагментация, загуба на площи, както и влошаване на природозащитното състояние на 

местообитанията на видовете и местообитания, предмет на опазване в защитените зони. 

3. С реализацията на ИП не се очаква да се наруши биологичната и екологичната 

цялост на зоните. 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ: 

 

1. В отделите, попадащи в защитена зона Добростан за опазване на дивите птици, сечите 

да се предвидят за провеждане извън размножителния период на птиците (април-юли). 

2. Да се запазват старите дървета с хралупи, както и единични и групи стари дървета, с 

цел съхраняване местообитания на:  

- прилепи и насекоми, обекти на опазване в защитена зона Родопи-Средни; 

- птици, обект на опазване в защитена зона Добростан; 

3. Да се оставя мъртва дървесина в размер на 10 м³ на ха. 

4. Прилагане на природосъобразни технологии при провеждане на горскостопанските 

дейности. 

 

 
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. 

 

19.01.2012г. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
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