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РЕШЕНИЕ № СЗ-16-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. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. и представена писмена документация от 

възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата (вх.№3929/23.10.2013г.) 

 

 

Р Е Ш И Х 

 

 

Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на биологично 

насаждение от растението „Пауловния” в имоти с №№ 029118, 029119, 029267, 029323 – образуван 

от имоти  (029265, , 029223, 029224, 029225, 029168, 029123, 029196, 029197, 029198, 029201, 

029125, 029126, 029177) в землището на с. Злати войвода, общ. Сливен”, попадащо в близост до 

защитена зона “Река Тунджа – 1” с код BG0000192 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: ЕТ „ТАНЯ ОСЕНОВА-ЕЛИТАНИА“ със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул “Димитър Хаджикоцев“ № 29. 

характеристика на инвестиционното предложение: ИП предвижда създаване на биологично 

насаждение от растението „Пауловния” в имоти с №№ 029118, 029119, 029267, 029323 – образуван 

от имоти  (029265, , 029223, 029224, 029225, 029168, 029123, 029196, 029197, 029198, 029201, 

029125, 029126, 029177) в землището на с. Злати войвода, общ. Сливен. С вх.№3929/23.10.2013г. 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).  

 

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, която е в близост до границите на  
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защитена зона:  

 

 

“Река Тунджа – 1” с код BG0000192 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. Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в поземлени имоти с №№ 029118, 

029119, 029267, 029323 – образуван от имоти  (029265, , 029223, 029224, 029225, 029168, 

029123, 029196, 029197, 029198, 029201, 029125, 029126, 029177) в землището на с. Злати 

войвода, общ. Сливен. Имотите са с начин на трайно ползване (НТП) – „изоставена, орна 

земя”. 

 

2. Предвижда създаване на биологично насаждение от растението „Пауловния” за 

производство на биомаса. При залесяването ще бъде използван вида Paulovnia 

TOMENTOSA, който вече е интрудуциран в страната. Същия вид не е инвазивен и няма 

възможност за размножаване извън територията на планираните насаждения. 

 

3. Експерти на РИОСВ – Стара Загора извършиха проверка на терен (констативен протокол 

№000579/04.07.2013г.), при която се констатира следното: Горецитираните имоти  са заети 

от тревиста растителност от сем. Житни (Poaceae) и храстова растителност от драка, глог и 

единични представители от бяла върба. Тази растителност се среща в обширни територии, 

разположени и в съседство на имотите предмет на инвестиционното предложение. При 

направения теренен обход на описаните имоти не бяха констатирани екземпляри от 

видовете пъстър пор и европейски лалугер. Не се установиха и находища на цитираните 

видове, както и на характерните дупки от жизнената дейност на европейския лалугер. 

Границите на имотите са идентифицирани на терен с помощта на GPS – приемник, като за 

проверката се направи и снимков материал. 

 

4. ИП не попада в защитени зони и се ситуира на границата със защитена зона „Река Тунджа 

– 1” с код BG0000192. Не се засягат местообитания, предмет на опазване в цитираната 

защитена зона и включени в Приложение № 1 от ЗБР .  

 

5. Терена на инвестиционното предложение има осигурен транспортен достъп, 

съществуващи полски пътища. 

6. Няма да се засягат площи от съседната защитена зона, както и ключови елементи от нея.   

 

7. 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 защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192. 

 

 

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 „Създаване на биологично насаждение от растението 

„Пауловния” в имоти с №№ 029118, 029119, 029267, 029323 – образуван от имоти  (029265, , 

029223, 029224, 029225, 029168, 029123, 029196, 029197, 029198, 029201, 029125, 029126, 029177) 

в землището на с. Злати войвода, общ. Сливен”, попадащо в близост до защитена зона “Река 

Тунджа – 1” с код BG0000192 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 съседната дървесна и храстова растителност, попадащи в близко 

разположената защитена зона “Река Тунджа – 1” с код BG0000192.  

 

 

  

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: 24.10.2013г.  

 

 

 

 

 

НАНЧО ВИДЕВ 

Директор на РИОСВ - Стара Загора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


