
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

 Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково 

 

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 24 

РЕШЕНИЕ № ХА - 07 - ОС / 2013 г. 
 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие 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.) и представената  писмена документация 
 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-743/22.11.2012г. на РИОСВ- Хасково за 

възстановяване на пешеходна връзка- пешеходен мост над река Харманлийска, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

видове растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000. 
 

Местоположение: ПИ №№77.181.7.444, 77.181.8.5 и 77.181.8.351 по КК на гр.Харманли 
 

Възложител: Община Харманли, пл.Възраждане №1, гр.Харманли, обл.Хасково 
 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда възстановяване на пешеходна връзка- пешеходен 

мост над река Харманлийска, чрез изграждане на вантов мост с застроена площ 97 м
2
 и 

дължина на съоръжението 65 линейни метра. По проект са предвидени изкопни дейности. 

Анкерните блокове ще се изградят допълнително и в тях ще се заложат допълнително нови 

изцяло видими анкерни устройства за по лесен достъп за контрол и ревизия на конструкцията 

на моста.  Фундирането е съобразено с инженерно геоложки доклади. Поради дълбокото 

залягане на строителната почва под фундамента на пилоните е предвидено пласт от пясък да 

се преодолее с пилони от бетонови тръби ф1000 мм. При наличие на отпадъци, същите ще 

бъдат депонирани на регионалното депо за отпадъци в гр.Харманли. 
 

Съгласно внесеното уведомление по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС предвидените 

дейности попадат в:  

 ЗЗ „Остър камък” BG0001034 приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 

опазване на природните местообитания.  

 ЗЗ „Харманлийска река” BG0002092, обявена със Заповед № РД-843/17.11.2008г. за 

опазване на дивите птици.  

 ЗМ „Дефилето”, обявена със Заповед № РД-533/12.07.2007г. за опазване на растителни 

формации и животински видове. 
 

Инвестиционното предложение не попада в Приложения № 1 и № 2 от ЗООС, предвид 

което не е необходимо провеждане на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 

ОВОС или екологична оценка, но попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и 

компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за 

съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава 

втора от Наредбата за ОС. 
 

Във връзка с чл.12, ал.1, 2, 4 и 5 от Наредбата за ОС, предвидените за реализиране дейности 

са допустими спрямо режима за опазване на  ЗЗ „Харманлийска река” BG0002092, обявена 



със Заповед № РД-843/17.11.2008г. за опазване на дивите птици, ЗМ „Дефилето”, обявена със 

Заповед № РД-533/12.07.2007г. за опазване на растителни формации и животински видове, 

както и съгласно ПУРБ на ИБР и ЗВ. 
 

Съгласуването на инвестиционното предложение за възстановяване на пешеходна връзка- 

пешеходен мост над река Харманлийска се основава на следните 
 

МОТИВИ: 
 

1. При реализирането на предвидените в инвестиционното предложение дейности не се очаква 

да бъдат засегнати, унищожени или фрагментирани местообитания на видове, включително 

птици, предмет на опазване. 

2. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 

значително отрицателно въздействие, включително безпокойство върху предмета и целите на 

опазване в защитените зони. 

3. Реализирането на дейностите не предполага дълготрайно въздействие върху предмета и 

целите на опазване в защитените зони. 
 

и при следните 

УСЛОВИЯ: 
 

1. Недопускане на сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите на 

реката.  

2. В частта технология на изпълнение да се разгледа необходимостта от отбиване на речните 

води по време на строителството. 

3. При изготвяне на документацията по издаване на разрешително за ползване на воден 

повърхностен обект да се избере достатъчно дълъг и релевантен (достатъчно актуален) 

период, на базата на който да бъдат определени максимални водни количества с нормативна 

за дейността и мястото на реализация обезпеченост. 
 

БД ИБР- Пловдив препоръчва да се предприемат дейности по проектиране и изграждане на 

рибен проход на р.Харманлийска при бента на гребната база на гр.Харманли. 
 

 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по 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. 

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от Приложение № 1 и 

№2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп.), поради което не подлежи на 

задължителна оценка на въздействие на околната среда и на преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействие върху околната среда. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 1 месец след настъпване на 

измененията. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок 

от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или 

Административен съд Хасково. 

 

Дата: 15.02.2013 г.  

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

Съгласувал:                                                                          Изготвил: 

Директор дирекция „ПД” инж.Дайновски                          Д. Петрова 


