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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА - 29 - 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-
431/20.11.2012г. 
 
относно: инвестиционно предложение: „Почистване на р. Канаклийка от дървесна  и 
храстова растителност в границите на урбанизираната територия на с. Пъстрогор, общ. 
Свиленград, обл. Хасково”  
възложител: Община Свиленград, бул. „България” 32, п.к. 6500, ЕИК 000903825 

 

 

СЪГЛАСУВАМ: 

 
инвестиционно предложение: „Почистване на р. Канаклийка от дървесна  и храстова 
растителност в границите на урбанизираната територия на с. Пъстрогор, общ. Свиленград, 
обл. Хасково”  

 
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./ 
 
 
ИП предвижда почистване на р. Канаклийка в землището на с. Пъстрогор с цел 
предотвратяване на бедствия от наводнения поради близостта на реката до населеното 
място. След извършена проверка на документация и  терен /протокол от 28.09.2012г/ е 
констатирано че: 
1.Разглежданият участък от реката е  около 2.3 км разположен северно от регулационните 
граници на селото: в този участък речното корито е гъсто обрасло с естествена храстова и 
дървесна растителност. Натрупани  са речни наноси.Същите заедно с растителността 
затлачват водното течение и представляват реална опасност за предизвикано наводнение 
при „високи води”. 
2. Естествената растителност в участъка е  представена основно от  върба, има и единично 
канадска топола, акация, дива круша, дива слива и орех и др. Дърветата са разновъзрастни 
от дребно до едроразмерни в разнородно санитарно състояние, специално при върбите има 
много сухи, засъхващи с пречупени клони и увредени стъбла. Констатирани са незаконно  



отсечени дървета.На мястото на проведения първичен оглед са установени около 120 бр. 
такива.   
 

МОТИВИ : 

 
1. Съгласно чл 12, ал 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИН е допустимо спрамо 
режима на защитена зона  „Сакар” с код BG 0002021, обявена  Заповед № РД-
758/19.08.2010г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010г./, спазвайки 
заложените  условия в Решение №ХА-29-ОС/2012г. 
2. Разглежданият участък от реката  не засяга защитени територии по ЗЗТ и не 
представлява регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински 
видове по ЗБР. 
4.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.   

 

УСЛОВИЯ: 

 
1. Извеждане на „гола сеч” само в коритото на реката. 
2. Запазване на дървесната и  храстова растителност по бреговете, като е допустимо 

извеждане на санитарна сеч на единични увредени дървета, включително на 
единично паднали/надвесени над водното течение след предварително маркиране 
на подлежащите на сеч дървета от лицензиран лесовъд. 

3. Добитата дървесина да се предостави за ползване на местното неселение и/или на 
общински социални служби с Решение на Общински съвет-Свиленград 

4. Сечта да бъде изведена извън размножителния период /април-юни/ на видовете 
предмет на опазване в зоните. 

5. Да не се засягат дървета с гнезда по тях независимо от фитосанитараното им 
състояние. 

6. По време на  реализация на ИП,  преките изпълнители  да бъдат запознати, че в 
района на прилежащата територия има екземпляри от животински видове с 
природозащитен статус. 

7. Да се осигурят превантивни мерки при реализация на инвестиционното 
предложение, за недопускане на замърсяване факторите на околната среда. 

 
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. 

 

26.11.2012г. 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 
Съгласувал: 

Директор Дирекция „ПД”инж. Л. Дайновски 

Изготвил: 

Тюркян Салим  


