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РЕШЕНИЕ № ХА – 49 - ОС/2018 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 поземлен имот №59183.56.2 с НТП 

„нива“ в земл. на с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково“  

с възложител: „Тежка механизация 2004“ ЕООД, ул. „Младост“ №5, гр. Свиленград, 6500 

Процедурата е стартирала с подаване на уведомление за инвестиционно предложени с Вх. 

№ БР-393/16.11.2018г. на РИОСВ-Хасково от страна на фирмата, собственик на имота, видно 

от скица № 15-823237-08.11.2018 г. на СГКК – гр. Хасково.   

След направена справка, както и въз основа на представената информация бе установено 

следното:  

1. Посоченият ПИ №59183.56.2 с НТП „нива“, площ 127057 кв.м., за който се предвижда 

почистване от дървесна и храстова растителност, попада в обхвата на следните защитени 

зони: 

- BG 0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, 

приета с решение №661/16.10.2007г. на МС; 

- BG 0002021 “Сакар“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-

758/19.10.2008г. на МОСВ; 

2. Реализацията на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии. 

3. Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към никоя от 

позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на 

задължителна оценка на въздействието върху околната среда или на преценяване на 

необходимостта от такава оценка. 

4. Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31, ал. 1 на Закона за 

биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОС, и подлежи на оценка за 

съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони. 

5. За горепосоченият ПИ има издадено Решение №ХА-58-ПР/2010г. на РИОСВ-Хасково по 

преценяване необходимостта от ОВОС - да не се извърши за ИП “Първоначално залесяване на 

неземеделски земи за изграждане на 147,163 дка бадемови насаждения в ПИ №№ 011026, 

011025, 011022, 109006, земл. на с. Левка и имот с № 056002 в земл. на с. Пъстрогор общ. 

Свиленград, обл. Хасково“ със същият възложител. 

6. След справка бе установено, че в ПИ №59183.56.2 в земл. на с. Пъстрогор, общ. Свиленград 

има разпространена дървесна и храстова растителност и имотът е включен в съответните 

подотдели като широколистна гора, поради което е поискано становище от ТП ДГС 

„Свиленград“ с писмо с Изх. №БР-393/21.11.2018 г. на РИОСВ-Хасково.  

7. От страна на ТП ДГС „Свиленград“ в РИОСВ-Хасково е изпратено становище с изх. 

№АСИ-09-317/23.11.2018г. в което ни уведомяват, че посоченият имот попада отд. 166 „ф“, 

„х“ и „ц“ по ГСП на ТП ДГС „Свиленград“ от 2015г. като са приложени и таксационните 

характеристики на подотделите, от които е видно, че същите за заети от дървесна 

растителност – гора от космат дъб. 



8. От страна на възложителя „Тежка механизация 2004“ ЕООД е представена скица, в която 

ПИ №59183.56.2 е с НТП „нива“, а от документите предоставени от ТП ДГС „Свиленград“ е 

видно, че имотът е гора, в тази връзка компетентният орган счита, че възложителят „Тежка 

механизация 2004“ ЕООД е представил недостоверна информация, която е от съществено 

значение за вземане на решение по ОС 

 

Във връзка с горното, на основание чл. 11, ал. 3 от Наредбата за ОС, във връзка с § 2 от 

допълнителните разпоредби на същата, 

 

РЕШИХ 

прекратявам започналата процедура по оценка съвместимост по реда на Наредбата за ОС, 

по преписка с Вх. №БР-393/16.11.2018г. на РИОСВ-Хасково за „Почистване на поземлен 

имот №59183.56.2 с НТП „нива“ в земл. на с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково“ с 

възложител: „Тежка механизация 2004“ ЕООД, ул. „Младост“ №5, гр. Свиленград, 6500.   

 

Прекратяването на процедурата по оценка за съвместимостта на инвестиционното 

предложение се основава на това, че компетентният орган е установил, че възложителят 

„Тежка механизация 2004“ ЕООД е представил недостоверна информация, която е от 

съществено значение за вземане на решение по ОС.  

 

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: 28.11.2018 г.  

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
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