
РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2014 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.№1422/23.04.2014г.) 

 

 

Р Е Ш И Х 

 

Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на 

храсти в поземлен имот № 000105 в местност „Старата кория” в землището на с. 

Чернозем, община Елхово, област Ямбол”, попадащо в защитени зони “Дервентски 

възвишения” с код BG0002026 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР) и “Дервентски възвишения – 1” с код BG0000218 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: “СТИЛ КОМЕРС” АД, град Нова Загора, ул. „Народни будители” № 25. 

характеристика на инвестиционното предложение: Целта на ИП е свързано с 

почистване на храсти в собствен поземлен имот № 000105, местност “Старата кория” в 

землището на с.Чернозем, община Елхово. Инвестиционното предложение е във връзка 

с кандидатстване за получаване на компенсаторно плащане по Мярка 213 „Плащания 

по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕС”. С 

вх.№1422/23.04.2014г. 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). 

 

 

Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите 

на  защитени зони:  

 

„Дервентски възвишения” с идентификационен  код BG0002026, обявена със 

заповед №РД-284 от 16.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите 

(ДВ,бр.29/2010г.) 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 

“Дервентски възвишения” за опазване на дивите птици, определен със заповед № РД-

284 от 16.03.2010г. на МОСВ (ДВ, бр.29/2010г.). 

 

“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. Имот № 000105, местност “Старата кория”, в землището на с. Чернозем, община 

Елхово, е с начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при 

неполивни условия: Осма, с обща площ 649.457 декара. Имотът не е ползван по 

предназначение (не е извършвана паша и/или косене). Това води до естествен 

процес на сукцесия, изразяващ се в увеличаването на процентното участие в тях 

на храстовите видове, като Rosa spp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus 

spp., Pyrus pyraster и др.  

 

2. Целта на инвестиционното предложение е почистване и възстановяване на 

пасището, чрез преустановяване инвазията на храстовидна растителност. 

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изсичане на 

дървесна растителност. Почистването на храстите ще се осъществи ръчно и 

механично (с храсторези, моторни триони и др.). 

 

3. По данни от проведените през 2012г. инвентаризационни проучвания по Натура 

2000 в рамките на проект: „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I", по югозападната 

граница на разглеждания имот е установено наличие на тип природно 

местообитание с код 6210 – Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), заемащо 

96.76 декара от територията на имота. 

 

4. При извършеното картиране през 2012г., разпространението на тип 

местообитание 6210 в защитена зона „Дервентски възвишения – 1” е установено 

на площ от 2077.21 ha (5.37% от площта на зоната), като е отчетено значително 

намаляване на площите на полуестествените тревни съобщества в зоната, 

спрямо референтната им стойност към 2007г. Загубата на този тип 

местообитание е свързано предимно с обрастване на тревните съобщества с 

храсти, най-вече драка (Paliurus spina-christi) в резултат на пълно 

преустановяване на пашата. Инвазията на храсти се счита за основна заплаха, 

т.к. с напредване на сукцесията се променя състава и структурата на тревните 



съобщества. Променят се екологичните характеристики (получава се засенчване) 

и се създават неблагоприятни условия за развитието на нетипични (по 

устойчиви и рудерални) видове. При тези нови условия храстовите видове са по-

силни конкуренти, в резултат на което се формират нов тип храстово-тревни и 

храстови комплекси. 

 

5. В нито един от полигоните на местообитание 6210 в ЗЗ „Дервентски възвишения 

1” не са установени важни местообитания на орхидеи, които няма да бъдат 

засегнати и с реализацията на инвестиционното предложение. 

 

6. Целта на инвестиционното предложение е ограничаване и спиране процеса на 

деградация – запазване на съществуващи пасища и мери в съответствие с 

условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично 

състояние и прилагането на националните стандарти, определени със Заповед 

№РД 09-123/10.03.2014 г на Министъра на земеделието и храните. 

 

7. В района са характерни представители на птиците, обитаващи откритите 

пространства и агроландшафти. Най-многобройни сред представителите на 

птиците са посевна врана (Corvus frugilegus), гарван гробар (Corvus corax), чавка 

(Corvus monedula), сива врана (Corvus corone), сврака (Pica pica), жълтокрака 

чайка (Larus cachinnans), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), полско врабче 

(Passer montanus), домашно врабче (Passer domesticus), селска лястовица 

(Hirundo rustica) и градска лястовица (Delichon urbica), обикновен мишелов 

(Buteo buteo), керкенез (Falco tinnunculus), обикновена кукумявка (Athene noctua) 

и др. Нито един от тези видове птици, не гнезди на територията на 

инвестиционното предложение. 

 

8. Предвиждат се дейности по премахване на нежелана храстова растителност – 

основно драка (Paliurus spina-christi), айлант (Ailanthus altissima). Предвид 

видовото разнообразие и характера на предвидените дейности не се очаква да 

бъдат нанесени значими промени в популациите на видове птици срещащисе в 

района. Като трофична база територията ще се запази тъй като тези видове 

ползват открити пространства, обработваеми и необработваеми земеделски 

земи, пустееещи площи и са лесно приспособими към всякакъв вид открити 

местообитания. 

 

9. Реализирането на инвестиционното предложение ще се отрази положително 

върху състоянието на полуестествените тревни съобщества в района и 

растителното биоразнообразие като цяло. Не съществува вероятност някой от 

видовете, предмет на опазване в защитените зони да престане да я обитава в 

резултат от реализиране на ИП. 

 

10. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост 

от изграждане на нови пътища, ще се използват съществуващите такива.  

 

11. 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 храсти в поземлен имот № 000105 в местност „Старата кория” 

в землището на с. Чернозем, община Елхово, област Ямбол”, попадащо в защитени 

зони “Дервентски възвишения” с код BG0002026 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 и 

“Дервентски възвишения – 1” с код BG0000218 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 не се извършват дейности по почистване на имот № 000105 в землището 

на с. Чернозем, общ. Елхово в 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). 

 

     

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: 29.04.2014г.  

 

 

МАРИЯ ХРИСТОВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора 
 

 

 


