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РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ОС/ 2012 г. 
за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие 

 
 

На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 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.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от 
11.01.2011г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата 
(вх.№4137/15.10.2012г.) 

 
Р Е Ш И Х 

 
Съгласувам: осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на овчарник” в ПИ 
№ 064163 в землището на с. Крушаре, община Сливен, област Сливен, попадащо в границите на 
защитени зони “Адата - Тунджа” с код BG0002094 обявена със заповед № РД-556/05.09.2008г. на 
МОСВ и “Река Тунджа 1” с код BG0000192 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху защитените зони.   
с възложител: Николай Колев Колев,  село Крушаре, община Сливен. 
характеристика на инвестиционното предложение: Предмет на инвестиционното предложение 
(ИП) е изграждането на овчарник за свободно отглеждане на 100 – 150 животни в ПИ № 064163 в 
землището на с. Крушаре, община Сливен. Изкопните работи ще бъдат свързани с основното 
строителство определено по проекти, като очакваната дълбочина на изкопите по основите ще е 
около 0.30м. При започване на строителството не се очаква използването на взривни материали. 
Общата площ на имота е 3.180 дка. С вх.№4137/15.10.2012г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило 
уведомление за ИП по чл.10, ал.1, с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация и 
документ за платена такса съгласно, Наредба 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).  
 
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии (ЗЗТ). 
 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното 
разнообразие и чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони) от 
Наредбата и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС). 
 
Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на защитени 
зони: 

 
„Адата - Тунджа” с идентификационен  код BG0002094, обявена със Заповед № РД-
556/05.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.84/2008г.) за опазване на 
местообитания на видовете птици, посочени в приложение № 2 от ЗБР и опазване на територии, в 
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които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни 
количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2 от ЗБР.  
 

“Река Тунджа 1” с идентификационен код BG0000192 за опазване на типовете природни 
местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и 
опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 
2 от ЗБР; 
 
Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата установи, че инвестиционното 
предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона “Адата - Тунджа” за опазване на 
дивите птици, определени със Заповед РД-556/05.09.2008г. (ДВ.84/2008г.). 

 
МОТИВИ: 

 
По представените в настоящото производство от възложителя, информация и картен материал се 
установява, че разглеждания имот № 064163 е с площ 3,180 дка с начин на трайно ползване 
”пасище, мера” и е разположен в близост до регулационните граници на с. Крушаре, общ. Сливен.  
 
За транспортното обслужване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на 
допълнителна пътна инфрструктура предвид наличието на съществуващи пътища до имота. 
 
Обемът на инвестиционното предложение включва изграждането на овчарник за свободно 
отглеждане на 100 – 150 животни. Плътността на застрояване на имота ще е до 80 %. 
 
Инвеститора не предвижда ползване на невъзобновими природни ресурси, нито във фазата на 
строителството, нито по време на експлоатацията.  
 
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на един етап в рамките на 12-14 месеца след 
получаване на всички разрешителни документи. Безпокойството за животинските видове ще е 
краткотрайно.  
 
Няма да се извършва сеч на дървета и храсти, както и да се засягат околни площи и терени освен в 
рамките на предвидената площадка. До известна степен ще се отнемат местообитания на широко и 
повсеместно разпространени видове гризачи, а от там може да се намали хранителната база на 
хищниците в района. Това въздействие ще е с минимален ефект. 
 
Теренът на инвестиционното предложение е зает от бедна тревиста растителност предимно 
плевелна и рудерална: овчарска торбичка, глухарче, млечка, полски ветрогон, лайка, луковична 
ливадина (Poa bulbosa), полска овсига (Bromus commutatus), сбита овсига (Bromus scopalaris), 
твърд райграс (Lolium rigidum) и други от семейство Житни. Липсват естествени ценози и 
екосистеми.  
 
Всички растителни видове са широко и повсеместно разпространени в страната ни. Характерно за 
техните популации е, че са силно пластични и плътно заемат всички подходящи месторастения и 
реализацията на проекта няма да повлияе съществено на  състоянието на техните популации в 
ареалите им. Няма локализирани и известни находища на редки, защитени и ендемични 
растителни видове, характерни за биогеографската единица.  
 
В имота няма наличие на лалугерови колонии, като в известна степен е повлиян от антропогенния 
фактор и е в близост до регулационните граници на село Крушаре. 
 
Описаните характеристики на формираните фитоценози не дават  основание за наличие в 
разглежданата площадка на местобитания, включени в Приложение I на Директива92/43/EEC, 
респективно Приложение № І на ЗБР – предмет на опазване в защитената зона.   
 
Изключват се и тревните и горски местообитания, тъй като в района тревостоите са с вторичен 
произход и силно повлияни като състав и състояние от човешкия фактор.  
 



В радиус на 2 км от имот № 064163 в землище на с. Крушаре, няма предвидени за реализиране ИП 
като най-близките такива са 1 склад за селскостопанска продукция и 2 рибарника, които към 
настоящия момент на са реализирани. Значителен кумулативен ефект се очаква. 
 
Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, не се 
очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете животни 
предмет на опазване в зоните.  
 
 
 

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на предвиденото за 
изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата инфраструктура; 
обстоятелствата, че няма да бъдат използвани невъзобновими природни ресурси, като и липсата на 
генерирани отпадъци и емисии, отнесени към процента на засягане от територията на защитените 
зони, налагат обоснования извод, че „Изграждане на овчарник” в ПИ № 064163 в землището на 
с. Крушаре, община Сливен, област Сливен, попадащо в границите на защитени зони “Адата 
- Тунджа” с код BG0002094, обявена със заповед № РД-556/05.09.2008г. на МОСВ и “Река 
Тунджа 1” с код BG0000192 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху защитените зони.     
 

УСЛОВИЯ: 
 

 Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при следните условия : 
 

1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната 
дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови и строителни 
отпадъци на околните терени. 

 
           

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият 
възложител трябва да уведоми РИОСВ - Стара Загора в срок до 14 дни от настъпване на 
изменението. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната 
среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
Дата: 16.10.2012г.  
 
 
 
 
инж. ПЕНКА НАЧЕВА 
Директор на РИОСВ - Стара Загора 
 
 
 
 


