
 До РИОСВ 

                     гр.  Пловдив 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 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 

Част А - за планове, програми и проекти 

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон 

трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, 

факс и адрес на електронна поща 

Име: Величка Георгиева Запрянова ЕГН: 7905064370, 

местожителство: гр. Пловдив, ул. Кукуш, № 12, ет. 3, ап. 12, 

гражданство на възложителя – физическо лице: Българско, седалище и 

единен идентификационен номер на юридическото лице: Величка 

Георгиева Запрянова е регистриран земеделски производител по 

Наредба № 3 на МЗХ, ЕИК: 7905064370, 

Пълен пощенски адрес: България, гр. Пловдив, ул. Кукуш, № 12, ет. 3, 

ап. 12 

Телефон – 0882002335, факс НЕ, E-mail: НЕ 

Лице за контакти: Величка Георгиева Запрянова. 

2. Обща информация за предложените план, програма и проект: 



а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - 

нормативен или административен акт. 

Инвестиционното намерение: “Създаване на 14 декара трайно 

насаждение - круша със система за капково напояване» Проекта ще се 

реализира по мярка 121«Модернизиране на земеделските стопанства» 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 

година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони 

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и 

проекта; 

Инвестиционното намерение ще бъде реализирано до месец декември 

2013 година, при следната последователност: 

a. Създаване на крушево насаждение: 

- Механизирани услуги по почвоподготовка в т.ч. дисковане, внасяне 

на минерални торове, оран, риголване и подравняване. 

- Изкопаване на посадъчни ямки 

- Подготовка на посадъчния материал и засаждане 

b. Изграждане на система за капково напояване 

- Изкопаване на канали 

- Полагане и монтаж 

- Закопаване на централни тръбопроводи 

- Полагане на поливни крила 

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, 

за по-малки територии) с посочване на съответните области и 

общини; 

Инвестиционното намерение се реализира на месно ниво – с. Цалапица, 

общ. Родопи, обл. Пловдив,ЕКАТТЕ:78029 имот № 192011 по плана за 



земеразделяне на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. 

Пловдив,ЕКАТТЕ:78029. Прилагам скици на имота. 

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа; 

Инвестиционното намерение не попада в защитена територия от 

националната екологична мрежа НАТУРА 2000. 

д) основни цели и предмет на плана, програмата и проекта; 

“Създаване на 14 декара трайно насаждение - круша със система за 

капково напояване» 

е) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата.  

Инвестиционното намерение ще бъде реализирано до месец декември 

2013година. 

3. Орган, отговорен за одобряването и орган по прилагането на плана, 

програмата и проекта. 

Инвестиционното намерение ще бъде одобрено от ДФ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”, 

Разплащателна Агенция. 

4. Друга информация по преценка на възложителя. 

Инвестиционното намерение няма да въздейства върху здравето на 

хората, атмосферният въздух, водите, почвата и други елементи на 

околната среда. Няма да откаже въздействие върху елементи от 

Националната екологична мрежа. В процеса на отглеждане на 

трайното насаждение ще се спазват правилата за добрите 

земеделски практики, което гарантира, че в процеса на работа 

инвестиционното намерение няма да окаже въздействие върху 

елементите на околната среда. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До РИОСВ 

                     гр.  Пловдив 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 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 

Част Б - за инвестиционни предложения 

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон 

трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, 

факс и адрес на електронна поща. 

Име: Величка Георгиева Запрянова ЕГН: 7905064370, 

местожителство: гр. Пловдив, ул. Кукуш, № 12, ет. 3, ап. 12, 

гражданство на възложителя – физическо лице: Българско, седалище и 

единен идентификационен номер на юридическото лице: Величка 

Георгиева Запрянова е регистриран земеделски производител по 

Наредба № 3 на МЗХ, ЕИК: 7905064370, 

Пълен пощенски адрес: България, гр. Пловдив, ул. Кукуш, № 12, ет. 3, 

ап. 12 

Телефон – 0882002335, факс НЕ, E-mail: НЕ 

Лице за контакти: Величка Георгиева Запрянова. 

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 

а) местоположение на инвестиционното предложение - област и 

община, землище; 



Инвестиционното намерение: “Създаване на 14 декара трайно 

насаждение - круша със система за капково напояване». Проекта ще се 

реализира по мярка 121«Модернизиране на земеделските стопанства» 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 

година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони 

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното 

предложение; 

Инвестиционното намерение ще бъде реализирано до месец декември 

2013 година, при следната последователност: 

a. Възстановяване на съществуващи тераси 

b. Създаване на круши: 

- Механизирани услуги по почвоподготовка в т.ч. дисковане, внасяне 

на минерални торове, оран, риголване и подравняване. 

- Изкопаване на посадъчни ямки 

- Подготовка на посадъчният материал и засаждане 

c. Изграждане на система за капково напояване 

- Изкопаване на канали 

- Полагане и монтаж 

- Закопаване на централни тръбопроводи 

- Полагане на поливни крила 

в) засегнати елементи на Националната екологична мрежа; 

Инвестиционното намерение не попада в защитена територия от 

Националната екологична мрежа и същото няма да засегни 

елементи от Националната екологична мрежа 

Най – близката защитена зона е „Марица Пловдив” BG 0002087 

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, 



жилищно, пътно и др. строителство; 

Създаване и отглеждане на 14.00 декара круши. 

д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, 

електроснабдяване, ВиК. 

В процеса на реализация на инвестиционното намерение не се 

предвижда изграждане на нова, пътна, електропреносна или ВиК 

инфраструктура. 

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното 

предложение. 

За Инвестиционното намерение ще бъде подготвен бизнес план по 

мярка 121«Модернизиране на земеделските стопанства» от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони, който ще бъде подаден за одобрение от ДФ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” - 

Разплащателна Агенция. 

4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата 

територия, таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на 

възложителя, приложения. 

Инвестиционното намерение не попада в защитена територия. Най – 

близката защитена зона „Марица Пловдив” BG 0002087. В процеса на 

създаване на трайното насаждене в т.ч. монтаж на напоителното 

съоръжение, не се предвижда ползване на природни ресурси. Самото 

изграждане и в последствие използване, на напоителното съоръжение 

не генерира отпадъци, които биха могли да окажат негативно влияние 

върху флората и фауната като цяло. Инвестиционното намерение на 

Величка Запрянова, няма да окаже влияние върху защитените 



видове, включени в приложение 2 на закона за биологичното 

разнообразие видове в най – близката защитена зона „Марица 

Пловдив” BG 0002087, както следва: 

Инвестиционното намерение, няма да повлияе по какъвто и да било 

начин на площта на природните местообитания и местобитанията на 

видовете и техните популации, няма да застраши запазването на 

естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видовете, както и няма да повлияе върху 

естествения видов състав и условията на средата на най – близко 

разположената защитена зона  „Марица Пловдив” BG 0002087. 

Прилагам:  

 

1. Обзорна скица на региона 1:500 000 

2. Актуална скица на имота, върху които ще се реализира 

инвестиционното намерение. 

Част Б - за инвестиционни предложения 

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на 

ползване на земите. 

Инвестиционното намерение, не попада в защитена територия и няма 

да окаже влияние върху най–близко разположената защитена зона 

„Марица Пловдив” BG 0002087. В процеса на създаване и отглеждане 

на крушево насаждения, земите, върху които ще се реализира 

инвестицията ще се ползват като земеделски, каквото им е в същност 

предназначението. 

2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира 

инвестиционното предложение. 

Прилагам актуални скици на имотите, върху които ще се реализира 



инвестиционното предложение. 

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата 

територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на 

обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида 

на имота и др. - по преценка на възложителя. 

Имот № 192011 по плана за земеразделяне на село Цалапица, община 

Родопи, област Пловдив – с обща площ от 14.145 декара, /прилагам 

скица на имота/, върху които ще се реализира инвестиционното 

намерение на Величка Запрянова “Създаване на 14декара круши със 

система за капково напояване» не попадат в защитена територя!  Най-

близко разположената такава е защитена зона – „Марица Пловдив” 

BG 0002087. Предмет и цели на опазване в цитираната защитена зона 

са природни местообитания, флора и фауна, включени в приложение 2 

на закона за биологичното разнообразие, описани подробно, както 

следва: 

„Марица Пловдив” BG 0002087Защитена зона по Директива 

79/409/EEC за опазване на дивите птици; 

Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна; 

Защитена зона и по двете Директиви; 

Защитена зона по Директива за птиците, която се допира до защитена 

зона по Директива за местообитанията; 

Защитена зона по Директива за местообитанията, която се допира до 

защитена зона по Директива за птиците; 

Защитена зона по Директива за птиците, която съдържа защитена 

зона по Директива за местообитанията; 



Защитена зона по Директива за местообитанията, която се съдържа в 

защитена зона по Директива за птиците; 

Защитена зона по Директива за птиците, която се съдържа в 

защитена зона по Директива за местообитанията; 

Защитена зона по Директива за местообитанията, която съдържа 

защитена зона по Директива за птиците; 

Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена 

зона по Директива за местообитанията; 

Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива 

защитена зона по Директива за птиците; 

Обхват: център - Географска дължина E 24 8 2 ◦ ' ", географска ширина 

N 42 8 52 

◦ ' " Площ: 990,623.95 декара. 

Типове местообитания от Приложение I на Директива 92/409/EEC 

Видове, включени в Приложение I на Директива79/409/EEC и 

Приложение II на Директива 92/43/EEC 

- Птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC  

- Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на 

Директива 79/409/EEC 

- Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

- Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EEC 

- РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

- БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

- РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

- Други значими растителни и животински видове 



Мястото е на селата Цалапица. Територията на Марица-Пловдив е 

разположена в съседство с втория по големина град в България – 

Пловдив. Тя е подложена на силен антропогенен натиск от 

продължаващата урбанизация на района, както и от  нтензивните 

човешки дейности. Най-сериозните заплахи за мястото са свързани 

основно с управлението на водите, добива на пясък и чакъл, както и 

горско-стопанските дейности. Изсичането на дървесната и 

храстовата растителност по 

бреговете на Марица и залесяването с неприсъщи за района видове, 

както и увеличаване на добива на пясък и чакъл води до влошаване и 

унищожаване на местообитанията, важни за почивка на птиците, 

особено на малкия корморан. Тези дейности, заедно с незаконните сечи 

предизвикват ерозия на речните брегове. В резултат на добива на пясък 

и чакъл някои от естествените острови по река Марица са напълно 

унищожени. Дейностите свързани с отдих и туризъм в съседните 

територии са доста интензивни и проектите за разширяването им ще 

нанесат щети на значителни части от мястото. На много места и 

особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Поради 

лесния достъп до територията се наблюдава значително безпокойство 

на птиците,причинено от незаконния лов на защитени видове, незаконен 

лов с мрежи, както и на умишлено пряко безпокойство на малкия 

корморан при местата му за нощуване. 

Както беше споменато, инвестиционното намерение, няма да окаже 

влияние върху защитената фауна, диви птици, включени в 

приложение 2 на закона за биологичното разнообразие. Изграждането 

на напоителна система не предвижда извършването на строително 

монтажни работи, не се предвижда изграждане на площадки или 



какъвто и да било друг вид СМР, които до внесат дисконфорт на 

околната среда, в т.ч. и на най – близката защитена зона . В процеса на 

монтаж на напоителното съоръжение не се предвижда ползване на 

природни ресурси. Самото изграждане и в последствие използване, на 

напоителното съоръжение не генерира отпадъци, които биха могли да 

окажат негативно влияние върху флората и фауната като цяло. 

Инвестиционното намерение, няма да окаже влияние върху защитените 

видове, включени в приложение 2 на закона за биологичното 

разнообразие видове, нито ще повлияе по какъвто и да било начин на 

площта на природните местообитания и местобитанията на видовете 

и техните популации, няма да застраши запазването на естественото 

състояние на природните местообитания и местообитанията на 

видовете, както и няма да повлияе върху естествения видов състав и 

условията на средата на най – близко разположената защитена зона. 

 

- Прилагам ситуация на най–близко разположената защитена зона 

«Марица Пловдив” BG00020874, съпоставима с площта предмет на 

инвестиционно намерение.  

20.05.2013 г.                 С Уважение: 

Пловдив                                                     Величка Запрянова 


