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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА - 16 - ОС / 2013 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 (ДВ, бр. 73/2007г.) и представената  писмена документация с вх. №БР- 
113/26.04.2013г. 
 
относно: инвестиционно предложение „Създаване на 205,658 дка трайни насаждения от 
биологични орехи в имоти с №№025015, 025016, 025027, 028003 и 146012 и изграждане на 
3700м ограда от дървени колове с бодлива тел по мярка 121 „Модернизиране на 
земеделските стопанства” за преминаване на стопанството от конвенциално към 
биологично производство от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-
2013г.” 
възложител: ЗП Марина Михайлова Димитрова 

 

 

СЪГЛАСУВАМ: 

 
инвестиционно предложение: „Създаване на 205,658 дка трайни насаждения от биологични 
орехи в имоти с №№025015, 025016, 025027, 028003 и 146012 и изграждане на 3700м 
ограда от дървени колове с бодлива тел по мярка 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства” за преминаване на стопанството от конвенциално към биологично 
производство от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.” 
 

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху предмета и целите на опазване в защитените  зони.  

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

 

Инвестиционното предложение попада в две защитени зони по НАТУРА 2000 - „Сакар” BG 

0000212 определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и 

„Сакар” BG 0002021 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./ 
 
 
Инвестиционното предложение  предвижда създаване на 205.658 дка трайни насаждения от 
орехи и изграждане на 3700 м ограда от дървени колове с бодлива тел в имоти с НТП „нива”  
и кандидастване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за 
преминаване на стопанството от конвенциално към биологично производство от 
„Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.”.ИП ще се реализира в 
имоти в които няма констатирана дървесна и  храстова  растителност приоритетна  за 
опазване в двете зони. 

 



 

МОТИВИ : 

 

 
1. Предвидените дейности на се в противоречие със забранителните режими на Заповедта 
за обявяване на ЗЗ „Сакар”  BG 0002021 за опазване на дивите птици 
2. ИП  не засяга защитени територии по ЗЗТ и не представлява регистрирано находище на 
редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР. 
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. 
4. Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване в 
горецитираните  защитени зони.  
5.Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия, които могат да окажат въздействие върху  защитените 
зони. 
 

 

УСЛОВИЯ: 

 

 
1.Да не се засяга  по никакъв начин дървесна и храстова растителност от съседни терени. 
2. Запазване на дървесна растителност по източна и северна граница на имот с №025015 и 
групата от дървета намираща по средата на масива образуван от  двата имота с №025016 и 
025027. 
 
 

В хода на  проведената процедурата за преценяване на вероятната степен на отрицателно 
въздействие  ърху защитените зони не са постъпили отрицателни становища, писмени възражения, 
бележки, предложения и др. относно реализацията на инвестиционното намерение. 

 
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. 

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от Приложение № 1 и 
№2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп.), поради което не подлежи на 
задължителна оценка на въздействие на околната среда и на преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействие върху околната среда. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 1 месец след настъпване на 
измененията. 

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. 

 
 
 

20.05.2013г. 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


