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РЕШЕНИЕ № СЗ-29-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.№3578/29.08.2012г.) 

 
 
Р Е Ш И Х 

 
Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 
селскостопански постройки за отглеждане на 10 крави в имот № 049001” в землището на с. 
Оризари, общ. Твърдица, попадащо в защитена зона “Река Блягорница” с код BG0000612 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 защитената зона.   
с възложител: Марко Денев Марков, село Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен. 
характеристика на инвестиционното предложение: ИП предвижда изграждане на склад за 
фуражи, склад за селскостопански дейности – земеделска продукция и техника и кравеферма за 
отглеждане на до 10 крави с двор за разходка на животните, площадка за събиране на торовия 
отпад и изгребна яма. Обекта включва една основна сграда /обор/ за отглеждането на крави с 
площ около 1000 кв. м., както и стая за животновъдите - битовка, помещение оборудвано с 
хладилни камери за съхранение на млякото. Във фермата кравите ще са поместени в боксове. С 
вх.№3578/29.08.2012г. 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  
защитена зона: 
 
“Река Блягорница” с код BG0000612 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; 
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МОТИВИ: 
 
ИП ще се реализира в имот № 049001 с начин на трайно ползване „нива” с площ 3,118 дка в 
землището на с. Оризари, общ. Твърдица. Имота граничи с полски пътища и в него има 
построена сграда за селскостопански нужди – „Селскостопанска постройка за отглеждане на 
животни“ с одобрен проект на 28.02.1990г. от Общински народен съвет Твърдица. 
 
Обекта се намира на 180 метра от с. Оризари. Oт селото до имот № 049001 се стига по 
селскостопански път (бивш междуселски). 

 
Общо ще се засегне 3.118 дка от защитена зона “Река Блягорница” с код BG0000612, 
съпоставено с общата площ на зоната която е 15229,40 дка това прави около 0,020 % от нея. 
 
Площадката е част от суха територия без наличните за пасище треви, без храсти и дървета. В 
съседство има ливади, пасища, ниви и мокри територии. 
 
В рамките на имот № 049001 липсват природни местообитания, включени в Приложение № 
1 от ЗБР, предмет на опазване в защитена зона “Река Блягорница” с код BG0000612 от 
мрежата Натура 2000. Не се засягат видове и местообитания, предмет на опазване в защитена 
зона “Река Блягорница” с код BG0000612 като: 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 
гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests. 

 
Няма да се засегнат популациите на установените в района растителни и животински видове, 
тъй като не се засягат техни местообитания и екологични ниши, а стойността на терена като 
хранителна база е изключително малка. Реализацията на ИП няма да повлияе на  
състоянието в ареалите им.  

 
Няма да се да се премахват характеристиките на ландшафта, формирани покрай брега на 
река Блягорница. 

 
На терена, няма локализиране популации на редки и защитени растителни видове, както и на 
такива, включени в приложение № 4 на ЗБР – ресурсни видове лечебни растения със 
стопанско значение, поставени под специален режим на опазване и ползване. 
 
В района в границите на защитена зона и “Река Блягорница” с код BG0000612, няма 
осъществени подобни инвестиционни предложения, което не предполага наличие на 
значителен кумулативен ефект.  

 
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 „Изграждане на селскостопански постройки 
за отглеждане на 10 крави в имот № 049001” в землището на с. Оризари, общ. Твърдица, 
попадащо в защитена зона “Река Блягорница” с код BG0000612 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, 
че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.     
 

 
 
 



 
 

УСЛОВИЯ: 
 

 Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при следните условия: 
 
 

1. Да не се допуска премахване характеристиките на ландшафта /синори, единични и 
групи дървета, защитни горски пояси по поречието на защитена зона „Река 
Блягорница” с код BG0000612. 

 
     

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. 

 

12.09.2012г. 
 
 
 
 
инж. ПЕНКА НАЧЕВА 
Директор на РИОСВ – Стара Загора 
 
 
 
 


