РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/ 2014г.
за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за
допустимост
На основание чл.56, ал.1, предл. второ от Административно-процесуалния
кодекс, чл.31, ал.1, ал.2, т.3 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.2, чл.6а,
т.2 и чл.13, 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. и доп.,
(ДВ,бр.81 от 15.10.2010г.) в сила от 15.10.2010г. изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г.
(Наредбата) и уведомление за инвестиционно предложение с (вх.№1039/19.03.2014г.) и
допълнителна информация с (вх.№1426/23.04.2014г.)
ПРЕКРАТЯВАМ
процедурата по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение (ИП) за
„Почистване на земеделски имоти от дървесна и храстова растителност в
землищата на с. Вълчи извор, с. Стефан Караджово, с. Странджа и с. Шарково, на
територията на Община Болярово”, засягащо защитена зона “Дервентски
възвишения” с код BG0002026 по чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР).
с възложител: ХРИСТО ХРИСТОВ КМЕТ
”ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” № 7, ГР. БОЛЯРОВО.

НА

ОБЩИНА

БОЛЯРОВО, УЛ.

поради недопустимост на инвестиционното предложение, спрямо режима на
дейностите в защитена зона “Дервентски възвишения” с код BG0002026.
Предвидената от възложителя дейност, противоречи на забраната по точка 6.1 от
Заповед №РД-284 от 16.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите
(ДВ,бр.29/2010г.),
поради следните мотиви:
С вх.№1039 от 19.03.2014г. е постъпило уведомление по чл.10 от Наредбата за
инвестиционно предложение за „Почистване на земеделски имоти от дървесна и
храстова растителност в землищата на с. Вълчи извор, с. Стефан Караджово, с.
Странджа и с. Шарково, на територията на Община Болярово”. От представената
информация и от служебно извършената справка е установено, че част от
инвестиционното предложение в землището на село Шарково, община Болярово,
попада в защитена зона “Дервентски възвишения” с код BG0002026 по чл.6, ал.1, т.3 и
4 от ЗБР.
На основание чл.7 т.2 от Наредбата, след уведомяване на компетентния орган от страна
на възложителя, следва проверка за допустимост на инвестиционното предложение,
спрямо режима на дейностите в защитената зона, определен със заповедта по чл.12,
ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
В Държавен вестник бр.29 от 16.04.2010г. е обнародвана Заповед №РД-284 от
16.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите, с която е обявена защитена зона

“Дервентски възвишения” с код BG0002026 и са въведени забрани на дейности,
противоречащи на целите за опазване на защитената зона.
Инвестиционното предложение на Христо Христов кмет на Община Болярово, за
„Почистване на земеделски имоти от дървесна и храстова растителност в землищата на
с. Вълчи извор, с. Стефан Караджово, с. Странджа и с. Шарково, на територията на
Община Болярово”е недопустимо, поради въведената по точка 6.1 от Заповед №РД-284
от 16.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите забрана за „премахването на
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски
пояси ) при ползването на земеделските земи като такива”. Поради това
процедурата по оценка за съвместимостта на етап проверка за допустимост,
следва да бъде прекратена.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Административен
съд гр. Стара Загора по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Дата: 29.04.2014г.
МАРИЯ ХРИСТОВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

