
Представено от Община Ивайловград уведомление за инвестиционно 
предложение за създаване на зона за отдих и туризъм и приключенски парк в 
местността «Дупката» в землище на гр. Ивайловград 
 

Във връзка с представено от Община Ивайловград уведомление за 
инвестиционно предложение за създаване на зона за отдих и туризъм и приключенски 
парк в местността «Дупката», в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Хасково информира за следното: 
 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:  
След преглед на внесената информация става ясно, че Община Ивайловград 

има намерение да създаде зона за отдих и туризъм, която ще включва екопътеки, 
паркинг, игрище баскетбол, игрище волейбол, изгледна площадка, приключенски парк 
в местността „Дупката“.  

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в 
обхвата на т. 12, буква „е” от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от 
същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.  

 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 
Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, с изключение на 
имот № 000993, който попада в ЗМ Дупката, обявена със Заповед № 328/08.05.1992 г. 
за опазване на редки и защитени диворастящи орхидеи и пещерата Дупката. Входа на 
пещерата, разположена в имот № 000993 е ограден с бетонов пръстен и метален 
парапет. Предвижда се укрепване на дефектиралите участъци от парапета, което не е 
в противоречие със забраните поставени в заповедта за обявяване на защитената 
местност. Имотите предмет на инвестиционното предложение не попадат в обхвата на 
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. В непосредствена близост до 
площта на инвестиционното предложение са разположени защитена зона BG0001032 
„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на 
природните местообитания и защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград”, 
обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008 г. за опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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., 
изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени 
зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие, която се съвместява с процедурата по преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС. 
 

 


