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РЕШЕНИЕ № ХА -47- ОС / 2016 г. 

 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 1 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., посл. изм. и доп., бр. 

94 от 30.11.2012 г.) и представената  писмена документация уведомление с  вх. №ПД-

1018/21.10.2016г.  и  допълнителна информация с вх. №ПД-1018/02.11.2016г.  

 

 

Р Е Ш И Х: 

 

 

Съгласувам инвестиционно предложение за  „Създаване на насаждения от касис и 

смокини в имоти с №№012008, 012019, 013022, 013071, 013138, 013202, 013198, 012025, 

012003, 054141, 013118, 013086, 013103, 012050 и 012007 в землище на с. Студена, общ. 

Свиленград, обл. Хасково, отглеждани по биологичен начин“ – по подмярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни и техните 

местообитания, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 

2000. 

 

Местоположение:  №№012008, 012019, 013022, 013071, 013138, 013202, 013198, 012025, 

012003, 054141, 013118, 013086, 013103, 012050 и 012007 в землище на с. Студена, общ. 

Свиленград, обл. Хасково 

 

възложител:  „Грийн Дрийм“ ЕООД  

 

 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

 

ИП предвижда създаване масиви от касис и смокини в община Свиленград. 

Земеделските земи са взети с договори за наем от Община Свиленград за срок от 10 

години. В продължение на 2017 и 2018г. ще се извърши засаждането на площите с касис 

и смокини. Площта е около 353.474 дка, но поради наличието на скали и камънаци, 

действителната площ на насажденията ще бъде 298 дка, разпределени в следното 

съотношение: 126 дка смокини и 172 дка касис. Проектът включва закупуване на 

техника за обработка и прибиране на реколтата. Не е необходима нова пътна 

инфраструктура; Ще се използват съществуващите полски пътища. Няма да има 

строителство. Няма изкопни работи. Няма взривни дейности. Няма да се използва 

хидромелиоративно напояване. Питейната вода за работещите по масивите ще бъде 

минерална. 



С цел да се запази съществуващата растителност в имотите възложителят ще 

извърши създаване на гореописаните насаждения от касис и смокини само на 298 

дка от общо 353.474 дка. 

 

Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата по ОС имоти с № №012008, 

012019, 013022, 013071, 013138, 013202, 013198, 012025, 012003, 054141, 013118, 013086, 

013103, 012050 и 012007 в землище на с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково 

предмет на  ИП  не  попадат в  границите на защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии, но попадат  в обхвата на  защитени зони по смисъла на Закона 

за биологичното разнообразие - BG 0000212„Сакар”, определена съгласно изискванията 

на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и 

фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и BG 0002021 

„Сакар”, 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./. 

  

Така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно не може да бъде отнесено 

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

околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС 

процедури.  

 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на 

чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за ОС и подлежи на преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие върху горецитираните защитени зони. 

 

Съгласуването на инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от касис и 

смокини в имоти с №№ № №012008, 012019, 013022, 013071, 013138, 013202, 013198, 

012025, 012003, 054141, 013118, 013086, 013103, 012050 и 012007 в землище на с. 

Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково, отглеждани по биологичен начин“ – по 

подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г., се основава на следните   

     

МОТИВИ: 

 

 

1.Имотите, в който ще се реализира ИП не засягат защитени територии по ЗЗТ и не 

представлява регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински 

видове по ЗБР.  

2. Предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи на оценката е направена 

проверка за допустимост по смисъла на чл.12 от Наредбата за ОС и бе установено, че 

инвестиционното предложение е допустимо при спазване на забраните в Заповед № РД-

758/19.08.2010г., за обявяване на BG0002021 „Сакар”. 

2. Реализирането на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху BG0000212 „Сакар” и  BG0002021 „Сакар”.,  т.к  в имотите, в който ще се 

реализира ИП няма наличие на местообитания приоритетни за опазване в зоните. 

3. Усвояването на територията не  предполага  промяна в условията за предоставяне на 

храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на района и до 

намаляване числеността на техните популации 



5. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 

видовете животни предмет на опазване в зоните.  

 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се 

съгласува при спазване на следните: 

 

УСЛОВИЯ: 

 

  

1. При реализация на ИП  задължително запазване в имотите на  характеристиките на 

ландшафта  - синори, единични и групи дървета при ползването на земеделските земи 

като такива. 

2. В граничните райони които представляват конкретни местообитания предмет на 

опазване в BG0000212 „Сакар” да не се поврежда и унищожава по никакъв начин 

съществуващата тревиста, храстова и дървесна растителност.      

3. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на горивно-

смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждането на съседни 

терени, извън усвояваните имоти. 

 
 

 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 

възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен срок след настъпване на измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните лица носят 

административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие. 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други 

специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността 

съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не 

започне действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или по одобряване на плана или 

програмата. 

        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: 17.11.2016 г.  

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по                                                         
околната среда и водите- Хасково    

 

 

 


