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РЕШЕНИЕ № СЗ-8-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.№3908/04.01.2012г.) 

 
 
Р Е Ш И Х 

 
Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на 
имоти с №№ 093003, 093021, 093028, 093034, 093036, 093041, 093042, 093043, 093046, 
093047 в земеделски фонд в землище с. Воден, община Болярово, област Ямбол от 
дървесна и храстова растителност”, попадащо в защитени зони “Западна Странджа” с код 
BG0002066 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и 
“Дервентски възвишения 2” с код BG0000219 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за което 
прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
защитените зони.   
с възложител: “ОБЩИНА БОЛЯРОВО”, град Болярово, ул. „Димитър Благоев” № 7 
представлявана от Христо Димитров Христов – кмет. 
характеристика на инвестиционното предложение: Целта на ИП е да се почистят 
терените в имоти с №№ 093003, 093021, 093028, 093034, 093036, 093041, 093042, 093043, 
093046, 093047 в земеделски фонд в землище с. Воден, община Болярово и създаване на 
трайни насаждения - бадеми, орехи, лешници и рози. С вх.№3908/04.01.2012г. 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.2 (планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения, извън обхвата на ал.1 в зависимост от техния характер и вероятността от 
въздействието им върху защитените зони за които компетентният орган преценява 
начина на процедиране) от Наредбата и подлежи на процедурата по оценка на 
съвместимост (ОС). 

http://www.stz.riew.e-gov.bg
mailto:riosvsz@stz.bg


 
 
Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на  
защитени зони:  
 
„Западна Странджа” с идентификационен  код BG0002066, обявена със заповед № 
РД-533/26.05.2010г. на МОСВ (ДВ, бр.52/2010г.) за опазване на местообитания на 
видовете птици, посочени в приложение № 2 от ЗБР и опазване на територии, в които по 
време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни 
количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2 от ЗБР.  
 
Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата установи, че 
инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Западна 
Странджа” за опазване на дивите птици, определен със заповед № РД-533/26.05.2010г. на 
МОСВ (ДВ, бр.52/2010г.). 
 
“Дервентски възвишения 2” с код BG0000219 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; 
 
 
 

МОТИВИ: 
 
 

1. Имоти с №№ 093003 ,093021 ,093028, 093034, 093036, 093041, 093042,093043, 
093046, 093047 в землище на с. Воден, общ. Болярово са отдадени под аренда за 
създаване на трайни насаждения (Договор за аренда № 563 от 15.09.2011г.). По 
начин на трайно ползване имотите са “временно неизползвани ниви”, ”ниви”, 
изоставени трайни  насаждения. 

 
2. Част от имотите преди години са били лозови масиви и са обрасли с предимно 

храстова растителност. Предвижда се почистване на терените в гореописаните 
имоти и създаване на трайни насаждения - бадеми, орехи, лешници и рози. 

 
3. На 21.12.2011г. се извърши проверка на терен (КП № 861) при която се установи, 

че в по – голямата си част имотите са обрасли с храстова растителност от видовете 
– драка, шипка и трънка. На места има оформени групи дървета предимно от 
видове – цер и благун, като се срещат и единични дървета неравномерно 
разпръснати по цялата площ на имотите – глог, череши, орехи и др. Една част от 
площите са с голям наклон, скални терени и са непригодни за създаване на трайни 
насаждения.      

 
4. С оглед на направените констатации от извършената проверка може до някъде да 

се приеме, че се засяга част от местообитание предмет на опазване в защитена зона 
“Дервентски възвишения 2” с код BG0000219, а именно: 91M0 Балкано-панонски 
церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests. Оформените 
отделни групи дървета предимно от видове – цер и благун, както и неравномерно 
разпръснати единични такива, не притежават типичните характеристики 
(плътност, пълнота) на горецитираното местообитание.  

 
 

 



 
 

5. По начин на трайно ползване имотите са “временно неизползвани ниви”, ”ниви”, 
„изоставени трайни насаждения”, като земята  не е обработвана с години и това е 
вероятната причина за образуването на такива единични и групи дървета и храсти 
в тези площи. 

 
6. Дори и да приемем, че се засяга хабитат: 91M0 - той е разпространен в цялата 

страна до около 800 – 1000 метра надморска височина. Освен това по данни от 
стандартния формуляр на защитена зона “Дервентски възвишения 2” с код 
BG0000219, този хабитат е с най – високо процентно покритие (25,59 %), спрямо 
общата площ на защитената зона, с добра представителност, приоритетната 
стойност - отлично опазване и цялостна оценка – отлична стойност. 

 
7. Не се установиха гнезда или популации на защитени видове птици предмет на 

опазване в защитена зона “Западна Странджа” с код BG0002066. 
 
8. Предвижда  се  почистването на терените да започне в началото на 2012 година и 

да приключи  до 15 март 2012 г. През периода 15 март - 15 юни, когато е гнездовия 
период за повечето размножаващи се в България се птици (Симеонов и др., 1990; 
Нанкинов и др;1997), не се предвижда да извършват дейности с тежка строително-
монтажна механизация, тъй като последните ще компрометират формирането на 
брачни двойки, гнезденето, измътването на яйцата и отглеждането на малките. 

 
9. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от 

изграждане на нови пътища, ще се използват съществуващите такива.  
 

10. Няма да се засегната популации или отделни видове предмет на опазване в 
защитените зони. Единствено фактора безпокойство може да окаже някакво 
влияние, но това ще е краткотрайно и няма да доведе до значителни отрицателни 
последствия във числеността и плътността на видовете птици.  

 
11. Имотите отстоят на около 600 метра югоизточно от регулацията на с. Воден, като 

в радиус на 4 км няма съществуващи гнезда на вида царски орел, който е целеви за 
опазване в защитената зона. 

12. Ще се засегнат минимални площи от защитените зони, няма да се премахват 
всички дървета, като не се очаква значителен кумулативен ефект.   

 
13. Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното 

предложение, не се очаква значително 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; срок през който инвеститора предвижда да извърши 
строителството; като и липсата на генерирани отпадъци и емисии, отнесени към процента 
на засягане от територията на защитените зони, налагат обоснования извод, че 
„Почистване на имоти с №№ 093003, 093021, 093028, 093034, 093036, 093041, 093042, 
093043, 093046, 093047 в земеделски фонд в землище с. Воден, община Болярово, 
област Ямбол от дървесна и храстова растителност”, попадащо в защитени зони 
“Западна Странджа” с код BG0002066 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 и “Дервентски 



възвишения 2” с код BG0000219 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. По време на реализирането на ИП да не се допуска увреждане на съседните 
имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност.  

 
2. Да се оставят отделни и групи дървета от видове цер и благун на местата със 

стръмни и скални склонове, които са непригодни за създаване на трайни 
насаждения. 

 
3. Да не се извършват дейности по почистване на имоти с №№ 093003, 093021, 

093028, 093034, 093036, 093041, 093042, 093043, 093046, 093047 в земеделски 
фонд в землище с. Воден, общ. Болярово в периода 15 март – 15 юни, когато е 
гнездовия период за повечето размножаващи се птици в България. 

 
 
     

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: 07.02.2012г.  
 
 
 
 
инж. ПЕНКА НАЧЕВА 
Директор на РИОСВ – Стара Загора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


