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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 1 - ЕО/2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 

 

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми(Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредбата за ОС), представената 

информация и документация от община Свиленград и получено становище от РЗИ - Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва екологична оценка на „Изработване на ПУП – план за застрояване на ПИ 

№ 000126 в местността „До село“ в землището на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград“, 

при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно 

въздействие върху околната среда и човешкото здраве 

 

Възложител: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 

 адрес: гр. Свиленград, бул. „България” № 32, област Хасково 

 

Характеристика на плана: 

Предвижда се изработване на ПУП – план за застрояване на ПИ № 000126 в местността 

„До село“ в землището на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград с цел отреждането на същия 

за предимно производствен с дейност: животновъден обект. Към момента имотът е с начин на 

трайно ползване: пасище, мера, обща площ 17,665 дка, общинска частна собственост. 

Изработването на плана е свързано с инвестиционно намерение за изграждане на краварник и 

торище. Заданието за ПУП – ПЗ е одобрено с Решение №1255/23.09.2015г. на Общински съвет 

– Свиленград. 

Предложеният ПУП – ПЗ поземлен имот № 000126 в местността „До село“ в землището 

на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, попада в обхвата на т. 9.1 „Подробни 

устройствени планове – Планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии“ от 

Приложение 2 на Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕO). 

Инвестиционното предложение, предвидено в рамките на план за застрояване 

„животновъден обект – краварник и торище“ попада в обхвата на т. 1 „д“ на Приложение №2 

от ЗООС и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. 

Предвид разпоредбите на чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка на ПУП-ПЗ ще се 

извърши независимо от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на 

инвестиционното предложение, очертано в рамките на устройствения план. 

На основание гореизложеното, настоящото решение по преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка е основание само за одобряване на ПУП – ПЗ за 

поземления имот. 
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МОТИВИ: 

 

1. Предложеният план засяга малка по площ територия. 

2. С плана се определят ограничителните линии на застрояване на разглежданият 

поземлен имот спрямо имотните граници на територията и промяна в начина на трайното им 

ползване. 

3. ПУП – ПЗ включва възможностите за присъединяването на обекта към мрежите и 

съоръженията, т.е. неговото инфраструктурно осигуряване. 

4. Основната цел на ПУП – ПЗ след промяна предназначението на земята е изграждането 

на животновъден обект – краварник. Описаната дейност попада в обхвата на т. 1 „д“ от 

Приложение 2 на ЗООС, за което е необходимо преценяване необходимостта от извършване 

на ОВОС. 

5. Характеристиката на ПУП – ПЗ не е в противоречие с основните принципи за 

устойчиво развитие. Целта ще бъде постигната с оптималното използване на наличната 

територия, обект на настоящия ПУП – ПЗ при максимално запазване характеристиките на 

заобикалящата околна среда. 

6. Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че ПИ № 000126, площ 17,665 дка, НТП пасище, мера в землището на с. Капитан 

Андреево, общ. Свиленград, за който се предвижда изработване на ПУП-ПЗ, не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 

661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. ПУП-ПЗ попада в обхвата на чл. 2, 

ал. 1, т. 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 

30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от 

Закона за биологичното разнообразие. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, след 

преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на ПУП-ПЗ и 

въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която изработването на ПУП-ПЗ, няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона поради 

следните мотиви: 

 Предвид местоположението (в непосредствена близост до с. Капитан Андреево), вида и 

обема на предвидените дейности, при реализирането им не се очаква значително 

увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове 

предмет на опазване в зоната. 

 Не се очаква изготвянето на ПУП-ПЗ да доведе до увеличаване степента на 

фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 

предмет на опазване в защитена зона BG000212 „Сакар”. 

 Изготвянето на ПУП-ПЗ не предполага генериране на емисии, шум и отпадъци, които 

да надвишават значително същите съм момента, поради което няма да доведат до 

значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на 

безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона, в която попада. 

 Не се очаква изготвянето на ПУП-ПЗ да доведе до кумулативно въздействие със 

значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитената 

зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 

програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

7. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са 

постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана. 
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8. Съгласно Становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-208#3/19.02.2016г. не би следвало 

да има риск за човешкото здраве при реализиране на ИП. 

9. Реализацията на ПУП - ПЗ не е свързано с трансгранично въздействие върху околната 

среда. 

 

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 

 

На етап изготвяне на инвестиционен проект, следва да спазите изискванията на чл. 95, 

ал. 1 от ЗООС, като уведомите компетентния орган по околна среда по реда на чл. 4 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. 

 

 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 

изискванията на ЗООС 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. 

 

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е 

било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да 

уведоми РИОСВ – Хасково до 14 дни след настъпване на измененията. 

 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ – Хасково, пред 

Министъра на Околната среда и водите в 14-дневен срок. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. Л. ДАЙНОВСКИ 

За Директор РИОСВ – Хасково 

Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. 

 

 

Дата: 22.02.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


