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РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2013 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.№4272/25.11.2013г.)  

 

 

 

Р Е Ш И Х 

 

Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение за „Учредяване право на строеж 

за „Мобилна телекомуникационна базова станция №5156 в имот № 096056 в землището на с. 

Бяла, общ. Сливен”, попадащо в границите на защитени зони “Котленска планина” с код 

BG0002029 по чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Твърдишка 

планина” с код BG0000211 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: „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, адрес: гр. София, Бизнес парк „София”, 

сграда 6, ЕИК 13046028. 

характеристика на инвестиционното предложение: Предмет на инвестиционното 

предложение (ИП) е провеждане на процедура по чл.55 и чл.56 от Закона за горите за сключване 

на договор за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без 

промяна на предназначението на територията на основание чл.54, ал.1, т.2 от действащия Закон 

за горите във връзка с обект: „Мобилна телекомуникационна базова станция №5156 на GSM 

оператор Globul”, находящ се в имот № 096056, землището на с. Бяла, Общ. Сливен, обл. 

Сливен, С вх.№4272/25.11.2013г. 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). Проектен имот № 096056, землището на с. Бяла, общ. Сливен, обл. 

Сливен, с площ 0,401 дка и начин на трайно ползване „дървопроизводителна площ. 

 

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). 
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Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на  

защитени зони: 

 

„Котленска планина” с идентификационен  код BG0002029, обявена със Заповед № РД-

910/11.12.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.15/2009г.) 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 “Котленска планина” за опазване 

на дивите птици, определен със Заповед № РД-910/11.12.2008г. 

 

 

“Твърдишка планина” с идентификационен  код BG0000211” 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: 

 

Инвестиционното предложение е предвидено за реализация в имот № 096056, землището на с. 

Бяла, общ. Сливен, обл. Сливен, с площ 0,401 дка и начин на трайно ползване 

„дървопроизводителна площ”.  

 

Няма да се засегнат странични терени и имоти, както и да се премахват характеристиките на 

ландшафта. 

 

Обемът на инвестиционното предложение включва подравняване на терен и полагане на 

баластра; Стоманобетонови фундаменти; Монтаж на секции и изправяне на мачта; Монтаж на 

контейнер; Монтаж ел.инсталации, заземление и мълниезащита; Монтаж технологично 

оборудване; Възстановяване на терена и почистване на обект. 

 

Инвестиционното предложение ще се реализира на един етап в рамките на 10 /десет/ дни.  

 

В имот № 096056, землището на с. Бяла, общ. Сливен, обл. Сливен, с площ 0,401 на терена на 

площадката липсват типичните природни местообитания предмет на опазване в защитена зона 

“Твърдишка планина” с код BG0000211, като и местообитания на видове предмет на защита. 

Терена е ерозирал и нелесопригоден.  

 

В имот № 096056, землището на с. Бяла, общ. Сливен, няма наличие на приоритетни за 

опазване хабитати, както и местообитания на приоритетните за опазване видове включени в 

Приложение №1 на ЗБР. Основно въздействието на инвестиционното предложение ще се 

локализира в рамките на терена на площадката. При реализирането и експлоатацията на ИП ще 

се осъществи известно антропогенно натоварване на средата в зоната, но то ще е 

пренебрежително малко и незначително. 

 

Кумулативен ефект не се очаква, площта на имота е твърде малка (0,401 дка) за да окаже 

негативно въздействие върху ключови елементи от защитените зони. 

 

Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията 

могат да увредят местооботания или популации на защитени видове. С реализирането на ИП не 

се очакват значителни отрицателни последствия върху екологичната мрежа, която цели 

дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. 

  

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; срок през който инвеститора предвижда да извърши строителството; 

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 „Учредяване право на строеж за „Мобилна 

телекомуникационна базова станция № 5156 в имот № 096056 в землището на с. Бяла, 

общ. Сливен”, попадащо в границите на защитени зони “Котленска планина” с код 

BG0002029 по чл.6, ал.1, т. 3 и 4 и “Твърдишка планина” с код BG0000211 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.     

 

 

     

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. 

 

26.11.2013 г. 

 

 

 

 

НАНЧО ВИДЕВ  

Директор на РИОСВ – Стара Загора 

 

 


