РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М инистерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-4-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.№0170/16.01.2012г.)

РЕШИХ
Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за “Почистване на
хидромелиоративни съоръжения – ХМС, отводнител и предпазна дига” в имоти с №№ 000229,
098003, 099005, 098002, 101001 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара
Загора, попадащо в защитени зони ”Марица - Първомай” с код BG0002081 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и защитена зона “Река Марица” с код BG0000578 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: „Напоителни системи” ЕАД, клон Горна Тунджа - Стара Загора, гр. Стара Загора,
ул. ”Митрополит Методи Кусев” № 2.
характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение
предвижда дейности за почистване на ХМС от дървестна и храстова растителност – (хибридна
топола) в имоти с №№ 000229, 098003, 099005, 098002, 101001 в землището на с. Мирово, общ.
Братя Даскалови с цел осигуряване безпрепядственото провеждане на водните маси и
обслужването на инженерната техника и извършването на ремонтни дейности или отстраняване
на аварии по ХМС. С вх.№0170/16.01.2012г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление
за ИП по чл.10, ал.1 с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация, 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
защитени зони:
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: riosvsz@stz.bg

„Марица - Първомай” с идентификационен код BG0002081, обявена със Заповед № РД909/11.12.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.13/2009г.) 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.
“Река Марица” с код BG0000578 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;
Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от (Наредбата) установи, че инвестиционното
предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Марица - Първомай” за опазване на
дивите птици, определен със Заповед РД-909/11.12.08г. (ДВ.13/2009г.).

МОТИВИ:
Инвестиционното предложение предвижда дейности за почистване на ХМС от дървестна и
храстова растителност – хибридна топола в имоти с №№ 000229, 098003, 099005, 098002, 101001
в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови с цел осигуряване безпрепядственото
провеждане на водните маси и обслужването на инженерната техника и извършването на
ремонтни дейности или отстраняване на аварии по ХМС.
Предвидените за почистване участъци граничат с полски пътища - собственост на общината. За
реализацията на ИП не е необходима нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване ВиК.
Обемът на инвестиционното предложение включва почистване на ХМС като се предвижда
премахването на около 204 бр. хибридни тополи на възраст около 25 години.
На 24.01.2012г. се извърши проверка на терен (КП №000024), като се установи, че
горецитираните имоти са заети предимно от хибридна тополова култура, която е на възраст
около 25 години. Някои от тополите са пречупени и изсъхнали и създават предпоставки за
възникване на инциденти. В имотите има разположени единични и групи дървета от видове бяла
топола и бяла върба.
Предвидените дейности по инвестиционното предложение са свързани с почистване на
хибридната топола, която не е част от приоритетни местообитания, предмет на опазване в
защитени зони „Марица - Първомай” с код BG0002081 и “Река Марица” с код BG0000578.
Няма да бъдат премахвани дървета от видове – бяла топола и бяла върба, които са част от
местообитание - 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba Salix alba and Populus alba
galleries.
Не се очаква при реализацията на ИП да се генерират значими вредни отпадъци.
Основно въздействието на инвестиционното предложение ще се локализира в рамките на терена
на площадките. При реализирането на ИП ще се осъществи известно антропогенно натоварване на
средата в този район, но то ще е пренебрежително малко и незначително, което не може да доведе
до някаква значима негативна промяна в консервационния статус на защитените растителни и
животински видове.
В района на ИП не са налице данни за предвидени за реализация и не са осъществени други
подобни инвестиционни предложения, поради което настоящето ИП не би могло да окаже
кумулативно въздействие спрямо защитените зони или техни ключови елементи.

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 дейностите;
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 “Почистване на хидромелиоративни
съоръжения – ХМС, отводнител и предпазна дига” в имоти с №№ 000229, 098003, 099005,
098002, 101001 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора,
попадащо в защитени зони ”Марица - Първомай” с код BG0002081 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и защитена зона “Река Марица” с код
BG0000578 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху защитените зони.
УСЛОВИЯ:
1. Да се извърши почистване единствено на изкуствено създадената тополова
култура в имоти с №№ 000229, 098003, 099005, 098002, 101001 в землището на с.
Мирово, общ. Братя Даскалови, без да се допуска увреждане на естествената
растителност по река Марица.
2. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и
храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на
околните терени.
3. Да не се изсича естественaта растителност (бяла топола и бяла върба) по
поречието на река Марица.
При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени
в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност
по чл. 128б от ЗБР.

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.

26.01.2012г.

инж. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

