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РЕШЕНИЕ № ХА-19-ОС/2017 г. 

за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение с 
предмета и целите на опазване на защитените зони 

 

За инвестиционно предложение: „Засаждане на 242 дка с маслодайна роза и закупуване на 
земеделска техника в землищата с. Железино, с. Белополяне и с. Свирачи, общ. Ивайловград, 
обл. Хасково“ е внесено уведомление с вх. № ПД-1223/16.12.2016г. на РИОСВ-Хасково.   

с възложител: „КАЛИНА 51“ ЕООД, гр. София 

След преглед на представената информация става ясно, че възложителят има намерение за 
създаване на трайни насаждения от 242 дка маслодайна роза в землищата с. Железино, с. 
Белополяне и с. Свирачи, общ. Ивайловград и закупуване на земеделска техника за нуждите 
по извършване на агротехническите мероприятия при отглеждането на трайните насаждения. 
Инвестицията ще бъде реализирана с помощта на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на 
селските райони“ 2014-2020. 

Така заявеното инвестиционно предложение не е свързано с изграждане на 
хидромелиоративни съоръжения за напояване и първично залесяване или обезлесяване с цел 
промяна на предназначението на земята и не може да бъде отнесено към някоя от позициите 
на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на 
регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури. 

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но частично попада в обхвата на защитена зона по НАТУРА 2000 - BG0001032 
„Родопи - Източни”, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна; 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, 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 
(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 цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 5, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

Във внесеното уведомление са установени неточности и не е приложен документ за платена 
такса  по чл. 10, ал. 2, т. 1 Наредбата за ОС. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата за ОС, от 
възложителя е изискано с писмо с изх. №ПД-1223/16.12.2016 г. да отстрани установените 
пропуски в определен срок. След един месец писмото е върнато обратно като непотърсено. На 
електронната поща посочена от представител на възложителя е изпратено същото писмо за 
искане на допълнителна информация. В указания срок в РИОСВ-Хасково не е внесена 
информация по установените неточности и документ за платена такса. Един месец след 
изпращане на писмото по електронна поща, приемаме че възложителят е уведомен и не е 
предприел действия по внасяне на исканата информация.  



Във връзка с горното, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС, във връзка с § 2 от 
Допълнителните разпоредби и на чл. 6а, т. 2 от същата 

 

РЕШИХ 

 

прекратявам започналата процедура по реда на Наредбата за ОС, по преписка с Вх. № ПД-
1223/16.12.2016г. на РИОСВ-Хасково за „Засаждане на 242 дка с маслодайна роза и 
закупуване на земеделска техника в землищата с. Железино, с. Белополяне и с. Свирачи, общ. 
Ивайловград, обл. Хасково“  

с възложител: „КАЛИНА 51“ ЕООД, гр. София 

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на 
неотстраняване на установените пропуски в указания срок.  

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред 
Министъра на МОСВ или Административен съд Хасково. 

Дата: 14.03.2017г.  
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