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Изх .№БР -186/29 .05 .2015г .  

 

 

До   

Благовеста Димитрова Василева    

гр. Маджарово 

 
ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на ограждения от 
дървени акациеви колове с 6 реда бодлива тел на поземлени имоти, находящи се в 
землищата на с. Долни главанак и с. Златоустово, общ. Маджарово, както и 
закупуване на земеделска техника, която ще се използва за нуждите на стопанството” 

 
 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№БР-186/25.05.2015г. за 
горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 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 
(Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 
уведомяваме следното: 
 
„Изграждане на ограждения от дървени акациеви колове с 6 реда бодлива тел на 
поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Долни главанак и с. Златоустово, 
общ. Маджарово, както и закупуване на земеделска техника, която ще се използва за 

нуждите на стопанството” попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 
 
ИП предвижда заграждане на поземлени имоти  в землищата на с. Долни главанак 
и с. Златоустово. За изграждането ща бъдат използвани дървени акациеви колове, 
на които ще бъдат опънати 6 реда бодлива тел. Дупките в които ще се поставят 
коловете са на дълбочина 40-50 см.Разстоянието между коловете е 3 м.  между 
редовете 20 см., като общата височина на огражденията няма да надхвърля 1.40 
м.Ще бъде закупена и земеделска техника : 1. Трактор Case III модел Puma 215, 
Телескопичен товарач марка Merlo модел Р25.61, Сеялка за слети култури 
Kverneland модел  M-drill Pro, Сеносъбирачка Kverneland модел  9546, телескопичен 
товарач марка Merlo модел Р25.61 и ремарке, с която да се обработват 
горепосочените земеделски площи с цел осигуряване на храна небхдимо за 
изхранване на животните собственост на кандидата. 
 

Имотите, предмет на ИП,  не попадат в границите на защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии но попадат  в обхвата на  защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG 0001032 „Родопи Източни”, 
определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 
661/16.10.2007г.. 
  

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени 
към някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). 
 



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG 

0001032 „Родопи Източни”. 
 
В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 
преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за  „Изграждане на 
ограждения от дървени акациеви колове с 6 реда бодлива тел на поземлени имоти, 
находящи се в землищата на с. Долни главанак и с. Златоустово, общ. Маджарово, 
както и закупуване на земеделска техника, която ще се използва за нуждите на 

стопанството” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава 
втора от Наредбата за ОС. 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 

получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 

актове. 

 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- 

Хасково за промените.   

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
 Директор на регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

 

 

 


