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РЕШЕНИЕ № ХА - 27 - ОС / 2014 г. 

за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение 

с предмета и целите на опазване на защитените зони 

За инвестиционно предложение „Горскостопански програми (ГСП) за имоти с номера 

073010, 073011с обща площ 835,258 дка в земл. на с. Костур ЕКАТТЕ 39001, общ. 

Свиленград, обл. Хасково” 

с възложител: „ДЕТЕЛИНА 2008" ЕООД, Булстат 201136027, със седалище и адрес на 

управление с. Стамболово, обл. Хасково, пълномощник Станимир Стефанов, е внесено 

уведомление за инвестиционно предложение внесено с вх. №БР-245/22.08.2014г. на РИОСВ 

– Хасково. 

Съгласно представена информация ГСП предвижда извеждане на 100% гола сеч и 

последващо изграждане на орехови и лешникови насаждения въху имоти, представляващи 

гори в земеделски земи, собственост на възложителя.   

ГСП попада в границите на следните защитени зони: 

- BG0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на 

Министерския съвет (ДВ бр. 85/2007 г.); 

- BG0002021 “Сакар” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-

758/19.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 72/14.09.2010 г.) и 

изменена със Заповед № РД -70/28.01.2013 г. (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.).  

Така заявените дейности не се отнасят към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от 

ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС 

и екологична оценка.  

ГСП на имоти с номера 073010, 073011 в земл. на с. Костур ЕКАТТЕ 39001, общ. 

Свиленград, обл. Хасково попада в хипотезата на чл. 2, ал. 1, т. 2 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. 94 от 30.11.2012 г.). 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се 

констатира, че ГСП е допустима спрямо режима на защитена зона BG0002021 „Сакар” за 

опазване на дивите птици, обявен с горецитираната заповед за обявяването й. 

При извършена проверка на терен (с констативен протокол №790/26.08.2014г.), в имотите 

предмет на реализация на ГСП са установени следните типове природни местообитания, 

предмет на защита в ЗЗ BG0000212 „Сакар”: 

- 91АА * – Източни гори от космат дъб; 

- 91М0 – Балкано-панонски церово-горунови гори; 

 

Предвид ограничение за ползване на имотите по приложените скици „код 98 – да се ползва 

съгласласно Закона за горите и неговите подзаконови нормативни актове”, във връзка с 

Глава четвърта от НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 

19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г.), определяща 

система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горски типове природни 

местообитания, с писмо с Изх. № БР-239/03.09.2014г. е поискано становище  от 



специализирания компетентният орган – РДГ-Кърджали относно допустимостта на 

горскостопанската програма спрямо Закона за горите и неговите подзаконови нормативни 

актове. 

С писмо с изх. № 3081/17.09.2014 г. РДГ – Кърджали дава становище, според което за 

посочените имоти, заети с видовете космат дъб и благун е недопустимо изкореняването, а 

такова безпорно ще има, тъй като се предвижда след изсичане на дървестната 

растителност терена да бъде почистен (изкореняване на пъновете и изравняване на 

терена) и подготвяне за засаждане с орехи и лешници. 

Във връзка с горното, на основание чл. 13, ал. 3, във връзйа с чл. 6 а, т. 2 и § 2 от 

Допълнителните разпоредби 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, както и представената писмена документация от 

вносителя 

 

РЕШИХ 

прекратявам започналата процедура по реда на Наредбата за ОС, по преписка с вх. №БР-

245/22.08.2014г. на РИОСВ-Хасково за „Горскостопанска програма на имоти с номера 

073010, 073011 в земл. на с. Костур ЕКАТТЕ 39001, общ. Свиленград, обл. Хасково” 

с вносител „ДЕТЕЛИНА 2008" ЕООД, Булстат 201136027, със седалище и адрес на 

управление с. Стамболово, обл. Хасково. 

 

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на 

констатираната недопустимост на дейностите спрямо разпоредбите на Закона за горите 

и неговите подзаконови нормативни актове.  

       

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: 18.09.2014 г.  

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев                                                            

Директор на регионална инспекция по                                       

околната среда и водите-Хасково        
 

 


