
 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Министерство на околната среда и водите 
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:  (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 24 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № ХА - 36 - ОС / 2013 г. 

 

за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно 

предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони 

 

За инвестиционно предложение“Почистване на храсти и дървета в земеделска земя в 

поземлни имоти с номера 000847 и 021047 в местност, в землището на с. Пелевун, 

общ. Ивайловград, обл. Хасково” от възложителя БиоЛес ООД - гр. Ивайловград, с 

внесено уведомление с вх. №БР-306/14.10.2013г. на РИОСВ-Хасково. 

 

Въз основа на представената от страна на възложителя документация, както и след 

проверка на място, се констатира следното: 

 

1. Реализацията на ИП засяга имоти с №№ 021047 и 000847 от земл. на с. Пелевун, 

общ. Ивайловград. 

 

1.1. Имот №021047 е зает с рудерална храстова и тревна растителност. На около 5% от 

площта му е установено наличието на местообитание „Балкано-панонски церово-

горунови гори” с код 91М0 и попада изцяло в следните защитенини зони: 

- BG0001031 „Родопи - Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приети от Министерски съвет с 

Решение № 122/02.03.2007г. 

- BG0002019 „Бяла река”, обявена със Заповед № РД-575/08.09.2013 г., на МОСВ за 

опазването на дивите птици. 

 

1.2. Имот №000847 е покрит изцяло с издънкова дъбова гора с преобладаване на 

благун и цер, част от природно местообитание „Балкано-панонски церово-горунови 

гори” с код 91М0 и попада изцяло в защитена зона: 

- BG0001031 „Родопи - Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приети от Министерски съвет с 

Решение № 122/02.03.2007г. 

 

2. Инвестиционното предложение предвижда почистване на храсти и самоизрасли 

дървета на земеделска земя, с цел обособяване на пасище за домашни животни. След 

което имотите ще бъдат използвани по предназначение – като ниви. 

 

3. Така преставеното инвестиционно предложение попада в хипотезата на чл. 2, ал. 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 по ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм и доп. 

Бр. 94/2012г.). 

 

4. При извършваната проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение е в противоречие 

с режима на дейностите в защитена зона BG 0002019 „Бяла река”. Предвидените от 



възложителя дейности противоречат на забраната по точка 6.1 от Заповед № РД-757 

от 08.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2008г.), която 

забранява: „Премахването на характеристики на ландшафта (синори, групи и 

единични дървета) при ползването на земеделските земи като такива” 

В тази връзка, дейността почистване на саморасла дървесна и храстова расителност е 

недопустима спрямо режима на защитена зона BG0002019 „Бяла река”. 

На основание чл. 2, ал. 5 от Наредбата за ОС, във връзка с § 2 от Допълнителните 

разпоредби и на чл. 6а, т. 2 от същата, както и представената писмена докумантация 

от възложителя,  

 

РЕШИХ 

 

прекратявам започнатата процедура по реда на Наредбата за ОС по 

административна преписка с вх. №БР-306/14.10.2013г. на РИОСВ-Хасково за 

инвестиционно предложение: “Почистване на храсти и дървета в земеделска земя в 

поземлни имоти с номера 000847 и 021047 в местност, в землището на с. Пелевун, 

общ. Ивайловград, обл. Хасково”, с възложител БиоЛес ООД - гр. Ивайловград.   

 

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на 

констатираната недопустимост на дейностите спрямо режима на защитена зона 

BG0002019 „Бяла река”, определен със заповедта за обявяването й. 

 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно - процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ - Хасково 

пред Министъра на околната среда и водите, както и пред Административен 

съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

19.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 

 


