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До   

Община Свиленград 

гр. Свиленград 

бул. „България” №32 

 

 

ОТНОСНО: уведомление за  инвестиционно предложение за „Интрегриране на 

система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на 

Община Свиленград” 

 

Уважаеми г-н Манолов,  

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-46/05.02.2014г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, 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 (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 

уведомяваме следното: 

 

Инвистиционното предложение предвижда  изграждане на : 

Системата за ранно известяване при възникване на горски пожари, която се състои от: 

1. Събирателни електронни модули за събиране на локални данни; 

захранване: автономно, слънчев панел с Li-Ion резервни батерии 

минимално време на работа без наличие на светлина: 48 часа  

работна температура: -40 до +85 °C (индустриален обхват) 

2) Ретранслаторен електронен модул за събиране на данните от събирателните 

електронни модули и предаването й към координационния център; 

захранване: автономно, слънчев панел с Li-Ion резервни батерии 

минимално време на работа без наличие на светлина: 48 часа 

работна температура: -40 до +85 °C (индустриален обхват) 

3)  Координационен център; 

4)  Интерфейс за оператора. 

 

Проектното предложение е съобразено с общински план за развитие на община 

Свиленград 2007 – 2013 г., Приоритет 2 „Развитие на селското и горско стопанство. 

Съживяване на селските райони.”, Цел 1 „Превръщане на селското стопанство в 

ефективен сектор на общинската икономика”, Мярка 4: Лесовъдство, точка 4.4 

Създаване или подобряване противопожарната инфраструктура 

 

 



1. Имоти с №№  

000029,000069,000072,000077,000469,000479,000496,000497,000498,000503,000506,0005

07,000523,000533,000537,000628,000629,000635,000642,000644,000646,000647,000648,0

00649,000653,000679,000681,012041,014001,014011,014044,014056,014062,014068,01408

7,014091,016024,019006,020006,020009,020010,020011,020013,020015,024008,024009,02

6007,026008,027002,028001,028014,028041,029020,029108,029114,029115,029116,029117

,029119,029120,029121,030013,032027,032028,032035,032041,032042,032043,032044,032

045,032046,032047,033028,033029,033031,033051,033057,033062,033066,036009,036018,

036027,036045,036065,037003,037004,038009,038011,056001,058005,058015,058022,0580

39,105002,105012,107034,107035,109016,109027,111002,116002,117001,129001,129003,1

29013,133001,133005,133033,133055,137005,138003,138009,138010,138017,138032,13803

8,138043,138045,138052,138053,138075,138080,138081,138085,138088 – землище с. 

Дервишка могила;  

2. Имоти с №№ 

000144,000174,000175,000176,000177,000178,000181,000184,000185,000187,000189,0001

98,000199,000203,000204, 035001,073006 – земилще с. Костур 

3.Имот №,010003 - землище с. Мустрак и  

4. Имоти с №№ 

000053,000073,000075,000193,000217,036002,036004,036006,036014,042001,042002,0420

16,042020,047001,047008, землище с. Студена, община Свиленград, предмет на ИП,  не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, но попадат в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие -  – ЗЗ BG 0000212  „Сакар” определена съгласно 

изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, 

приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и ЗЗ 0002021 „Сакар” BG 

определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г на Министъра на околната среда и 

водите /ДВ бр. 72 /2010г./. 

 

Имот с №000183, землище с. Костур, предмет на ИП попада в границите на защитена 

територия по смисъла на Закона за защитените територии – а именно  ПЗ „Естествено 

находище на див божур”- землище с. Костур, община Свиленград. Във връзка с това 

при реализацията на ИП в имот с №000183 е  зъдължително да бъдат спазени 

забранителните режими в Заповед №№1187/19.04.1976г на МГОПС за обявяване на ПЗ. 

 

Съгласно чл 12, ал. 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИН е допустимо спрямо 

режима на защитена зона - ЗЗ BG 0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-

758/19.08.2010г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010г./. 

 

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат 

отнесени към някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от 

него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или 

екологична оценка (ЕО). 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, 

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху  защитени 

зони - – ЗЗ BG 0000212  „Сакар” за опазване на местообитанията на дивата флора и 

фауна и  ЗЗ BG 0002021 „Сакар”” за опазване на дивите птици. 



 

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС,  Ви уведомявам, че 

преценката на компетентния орган за така заявеното ИП  „Интрегриране на система за 

ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на Община 

Свиленград” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от 

Наредбата за ОС. 

 

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не 

отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, 

предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от 

обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят 

е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.   

 

 

 

инж. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

 


