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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА - 18 - ОС / 2012 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-
320/29.08.2012г. 
 
относно: инвестиционно предложение за  ”Почистване на имоти с №№013005, 015002, 
020001, 020005, 020008, 021006, 070010, 172038 от дървесна и храстова растителност 
землище с. Оряхово, общ. Любимец” 
възложител: Петър Лозев Петров 

 

 

СЪГЛАСУВАМ: 

 
инвестиционно предложение: „Почистване на имоти с №№013005, 015002, 020001, 020005, 
020008, 021006, 070010, 172038 от дървесна и храстова растителност землище с. Оряхово, 
общ. Любимец” 

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

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на  защитена зона по НАТУРА 2000 - 

„Сакар” BG 0000212, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на природните местообитания на дивата флора и фауня, приета от Министерски 
съвет с Решение № 661/16.10.2007г.. 
 
 
ИН предвижда почистване на имоти от дървесна  и храстова растителност. След извършена 
проверка на терен /наш протокол №712/31.08.2012г/, се констатира че имоти с №№020001, 
020005, 020008, местност „Кинлика” землище с. Оряхово представляват кулутура от черен 
бор и и изкуствено залесен американски дъб. В останалите имоти са установени единични и 
групи дървета от  космат дъб, благун, които не представляват гора по смисъла на ЗГ, както 
и  храсти от драка, шипка, дива круша и др. Имотите по НТП са „др. трайни насаждения”.  
Използването им като земеделски земи налага премахване на самораслата растителност в 
тях. 
 
 
 
 
 
 
 



 

МОТИВИ : 

 
1. Имотите не засягат защитени територии по ЗЗТ и не представлява регистрирано 
находище на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР. 
2.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. 
3. 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 
цитираната  защитена зона.  
4.Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия, които могат да окажат въздействие върху  защитената 
зона. 
5. На имота е направена проверка /протокол 712/31.08.20012г./ и е констатирано, че 
видяното на терен отговаря на НТП по скица, а именно „др. трайни насаждения”.  
 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 
1. Да не се засяга  дървесна растителност констатирана с протокол №712/31.08.2012г в 
имоти с №№ 0№№020001, 020005, 020008, местност „Кинлика” землище. с. Оряхово, общ. 
Любимец. 
2. Да не се отстраняват по никакъв начин дървесни видове от съседни терени.. 
3. Запазване на всички  едроразмерни дървета, както и дървета с гнезда по тях независимо 
от фитосанитарното им състояние. 
4. Запазване на растителността по деретата граничещи с имотите. Премахване само на 
тази навлязла в тях и намалила  площта им както е по скица. 
5. По време на  реализация на проекта  да се знае, че в района на прилежащата територия 
има екземпляри от животински видове с природозащитен статус. 
 
 

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. 

 
 

 

03.09.2012г. 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 
Съгласувал: 

Директор Дирекция „ПД”  инж. Л. Дайновски 

Изготвил: 

Тюркян Салим старши експерт 


