
Представено от ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на горски пътища, реконструкция на водоеми, 
поддържане на лесокултурни прегради, създаване, подобряване и поддръжка на 
минерализовани ивици на територията на община Любимец“ 
 

Във връзка с представено от ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ уведомление за 
инвестиционно предложение за „Изграждане на горски пътища, реконструкция на 
водоеми, поддържане на лесокултурни прегради, създаване, подобряване и 
поддръжка на минерализовани ивици на територията на община Любимец“ и на 
основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.):  

Инвестиционно предложение е свързано с „Намаляване на опасността от горски 
пожари на територията на община Любимец“ по Мярка 8 „Инвестиции в развитието на 
горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3 
„Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 
бедствия и катастрофични събития“ от Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на горски път 
започващ от отдел 197, подотдел п, до местността “Малкото гробе”, преминаващ през 
отдели 197 и 198 и завършващ до Паунова чешма в отдел 205, подотдел х; изграждане 
на горски път започващ от отдел 240, подотдел а, до местността “Белите брегчета”, 
преминаващ през поземленият фонд на север от отдели 241 и 242, допира се до отдел 
244 и завършващ до язовира в отдел 246, подотдел и; реконструкция на водоем при 
отдел 197 и водоем при отдел 242, подотдел а; поддръжка на лесокултурни прегради и 
създаване, подобряване и поддръжка на минерализовани ивици в община Любимец, 
включващ следните три подобекта: 

 ПОДОБЕКТ 1: „Изграждане на горски път започващ от отдел 197, подотдел п, до 
местността “Малкото гробе”, преминаващ през отдели 197 и 198 и завършващ до 
Паунова чешма в отдел 205, подотдел х. Реконструкция на водоем при отдел 197 в 
община Любимец”, землище с. Белица 

 ПОДОБЕКТ 2: „Изграждане на горски път започващ от отдел 240, подотдел а, до 
местността “Белите брегчета”, преминаващ през поземленият фонд на север от отдели 
241 и 242, допира се до отдел 244 и завършващ до язовира в отдел 246. 
Реконструкция на водоем при отдел 242, подотдел а, в община Любимец”, землище с. 
Малко градище. 

 ПОДОБЕКТ 3: „Поддръжка на лесокултурни прегради и създаване, подобряване 
и поддръжка на минерализовани ивици в община Любимец”. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „д“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-
698(1)/01.11.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (копие на 
което прилагаме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и 
мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните 
изисквания: 



 Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране на ИП. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че община Любимец предвижда изграждане на горски пътища, 
реконструкция на водоеми, поддържане на лесокултурни прегради, създаване, 
подобряване и поддръжка на минерализовани ивици. 

В териториалния обхват на община Любимец попадат следните защитени 
територии: 

1.Защитена местност "Долната ова", обявена със Заповед №1938/03.07.1970г. 
2.Защитена местност ”Бакърлия”, обявена със Заповед №РД-472/11.07.2001г. 
3.Природна забележителност "Глухите камъни", обявена със Заповед 

№3702/29.12.1972г. 
4.Природна забележителност "Меден камък", обявена със Заповед 

№3702/29.12.1972г. 
5.Природна забележителност "Птичи камък", обявена със Заповед 

№3702/29.12.1972г. 
и защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000: 
1. Защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета  от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 
2. Защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета  от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 
3. Защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград”, обявена със Заповед № 

РД-845/17.11.2008г. за опазване на дивите птици. 
4. Защитена зона BG0002020 „Радинчево” обявена със Заповед № РД-

783/29.10.2008г. за опазване на дивите птици. 
5. Защитена зона BG0002021„Сакар” обявена със Заповед № РД-

758/19.09.2010г. за опазване на дивите птици. 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 

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. 3 от 05.01.2018 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. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Поради неточности във внесената информация, не е възможно да се извърши 
преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното 
предложение върху защитените зони. Не са представени графични материали на 
предвидените за изграждане горски пътища, както и скици на имотите, които 
представляват предвидените за реконструкция водоеми. Представените схеми на 
лесокултурни прегради и минерализовани ивици са неясни и не са описани в текста на 
уведомлението за инвестиционно предложение.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитените зони ще се извърши на етап 
информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. В Приложение № 2 
следва да бъдат коригирани посочените неточности. 

Копие на писмото е изпратено до кметство село Белица, кметство село Малко 
Градище, малко село Дъбовец и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 06.11.2018 г./ 


