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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-43-ПрОС/ ^  (П£ Д)
за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

върху защитени зони

На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.18, ал.1 от 
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 за ОС, ДВ.бр.73/2007г„ с поел. изм. и доп./, във връзка с 
чл.ба, т.2 от същата и представените с уведомление с документация с Вх. № ПД- 
1296/2018 г, допълнителна информация с Вх. № ПД-1296(2)/2018 г и ПД-1296(4)/2020г 
и внесена такса с Вх.№ ПД-1296(5)/2020г. на РИОСВ-Бургас

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение: „Засаждане и отглеждане на 0,8737 ха 
трайни насаждения от сливи, 1,15 ха полски домати, както и стопанисване на 0,34 ха 
угар в земл, на с. Дъбовица, община Сунгурларе“, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните местообитания, 
предмет на опазване в защитена зона BG0002029 „Котленска планина” за опазване на 
дивите птици, както и върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в 33 
BG0000136 „Река Горна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на 
дивата фауна и флора.

Местоположение: ПИ №№ 041005, 041006, 001046, 036006. 036007, 036008, 036009, 
036010,036011 в землището на с. Дъбовица. Община Сунгурларе

Възложител: ГЕОРГИ НИКОЛОВ

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда засаждане и отглеждане на 
0,8737 ха трайни насаждения от сливи в ПИ №№ 041005, 041006, 001046 и засаждане и 
отглеждане на 1,15 ха полски домати, както и стопанисване на 0,34 ха угар в ПИ №№ 
036006, 036007, 036008, 036009, 036010, 036011, землище с. Дъбовица, общ. 
Сунгурларе. Съгласно представените скици издадени от службата по земеделие през



2018 г, се установява, че разглежданите имоти, представляват земеделски земи е начин 
на трайно ползване „нива“.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не 
попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста 
от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или 
оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или 
задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона 
за защитените територии, но попадат в границите на защитени зони, по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). ПИ №№ 036006, 036007, 
036008, 036009, 036010, 036011, земл. на с. Дъбовица, общ. Сунгурларе попадат в 
границите на защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия” за опазване на 
природните местообигания и на дивата фауна и флора, одобрена с РМС № 122/2007 г. 
(ДВ, бр. 21 /09.03.2007г.). ПИ №№ 041005, 041006, 001046 земл. на с. Дъбовица, общ. 
Сунгурларе попадат в защитена зона BG0002029 „Котленска планина” за опазване на 
дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008г. (ДВ, бр 15/2008 г.) на 
министъра на околната среда и водите, изм. със Заповед № РД-72/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 
10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 от 
Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е 
допустима спрямо режима на защитена зона BG0002029 „Котленска планина”, 
определен със заповедта за обявяването и изменението й.

С писмо с Изх. № ПД-1296(3)/12.06.2018 г. възложителят е уведомен, че 
създаването и отглеждането на трайни насаждения от сливи е свързано с промяна на 
начина на трайно ползване на имотите от „нива” в „трайни насаждения” и подлежи на 
процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Към документацията е приложен документ с Вх № ПД-1296(5)/2020 г за внесена 
такса за провеждане на процедура.

След преглед на представената информация, въз основа на критериите по чл. 16 
от Наредбата за ОС е извършената преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействиевърху горе цитираната защитена зона.

Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните

МОТИВИ:

1. Създаването на „овощна градина“ в Г1И №№ 041005, 041006, 001046 землище 
с. Дъбовица, общ. Сунгурларе е свързана с промяна в начина на трайно ползване на 
имотите от „нива“ в „трайни насаждения“. Предвид характера на инвестиционното 
предложение и запазване на земеделското ползване на плошта не се очаква значително 
неблагоприятно въздействие върху целостта, структурата и природозащитните цели на 
защитена зона BG0002029 „Котленска планина” за опазване на дивите птици,

2. С предвидените земеделски дейности не се очаква дълготрайно и значително 
по степен безпокойство (различно от досега съществуващо), което да доведе до трайно 
и необратимо прогонване на видове, предмет на опазване в защитените зони, както и до 
изменение в структурата и числеността на популациите им.

3. Реализацията на предложението не предполага трайно влошаване на 
качествата на местообитанията на размножаване, хранене, укритие и миграция на 
видовете птици предмет на опазване в защитената зона. С предвидените дейности не се



създават условия за образуване на трайна преграда, която да възпреиядства миграцията 
на видовете птици.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните 
местообитания. популации и местообитания на видове, включително птици предмет на 
опазване на защитените зони.

Реализацията на инвестиционно предложение „Засаждане и отглеждане на 
0,8737 ха трайни насаждения от сливи, 1,15 ха полски домати, както и стопанисване на 
0,34 ха угар в земл. на е. Дъбовица, община Сунгурларе“ се съгласува само за 
конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение. на възложителя или на някои 
от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/  
новия възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 14 дни след настъпване 
tta измененията.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.7, във връзка с ал.24 от ЗБР решението 
автоматично прекратява действието си, ако в продължение на 5 години от датата 
на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му 
пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд по реда на 
чл. 133 от Административно-процесуалния кодекс.
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