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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 10 - ЕО/2012г. 
 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  
 

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 
2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 
и програми (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), 
представената информация и документация от ДП Национална компания железопътна 
инфраструктура и получено становище на Регионална здравна инспекция Хасково 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва екологична оценка за изменение на Парцеларен план за землище на гр. 
Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково одобрен със Заповед № РД-02-14-
382/26.06.2006г., във връзка с изпълнение на проект «Реконструкция и електрификация на 
железопътната линия Пловдив – Свиленград - турска/гръцка граница, фаза 4: Димитровград - 
Свиленград км 231+560 - км 298+800», при изпълнението на който няма вероятност да се 
окаже значително отрицателно въздействие върху върху природни местообитания, популации 
и местообитания и на видове и човешкото здраве  
 
Възложител:  
ДП Национална компания железопътна инфраструктура  
 
Характеристика на плана:  

 
Проектът за изменение на парцеларен план на землище на гр. Симеоновград общ. 

Симеоновград, обл. Хасково се изготвя на основание чл. 34 (1) т. 3 от ЗУТ и е във връзка с 
изграждането на обект «Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – 
Свиленград - турска/гръцка граница, фаза 4: Димитровград - Свиленград км 231+560 - км 
298+800. По своя характер основния проект се разглежда като разширение и промяна на 
съществуващата жп инфраструктура и свързаната с нея дейност. Във връзка с 
реконструкцията и електрификацията на железопътната линия Димитровград – Свиленград се 
предвижда изграждане на нова подстанция «Симеоновград» в имот 514.31 от землищено на гр. 
Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково. Изготвянето на изменение на парцеларния 
план на землище на гр. Симеоновград се налага поради необходимостта от осигуряване на 
пътен достъп до подстанция» Симеоновград».  

При промяна на парцеларния план на землището на гр. Симеоновград се засягат общо 
два имота, закупени от Министерство на земеделието и храните и от Агенция по геодезия, 
картография и кадастър, а именно: 

- за имот закупен от Министерство на земеделието и храните - имот № 0.628 – вид 
територия по предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - пасище 
мера, с площ 13.747 дка, площ на отчуждаване – 0.588 дка, вид собственост - общинска частна 
собственици – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 

- за имот закупен от Агенция по геодезия, картография и кадастър - имот № 0.616 – вид 
територия по предназначение - води и водни площи, с начин на трайно ползване – 
отводнителен канал, с площ 8.868 дка, площ на отчуждаване – 0.031 дка, вид собственост – 
неустановена, собственици – общ. Симеоновград /канали/.  
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Общата площ за отчуждаване на новопроектираният път за достъп е 0.619 дка.  
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Промяната на парцеларния план е част от изпълнението на проект «Реконструкция и 
електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница, фаза 
4: Димитровград - Свиленград км 231+560 - км 298+800.  
 

МОТИВИ: 
 

1. Реализирането на промяна на парцеларния план за землището на гр. Симеоновград, 
общ. Симеоновград, обл. Хасково не влиза в противоречие с други планове и програми, 
включително и такива от по-високо йерархическо ниво.  

2. С реализиране на проекта ще се постигне по- висок комфорт и по- голяма сигурност  при 
превоза на хора и товари по железопътния път, както и съкращаване на времепътуването 
от Пловдив до Свиленград с постигане на средна скорост на движение на влаковете от 
160 км/ч., което отговаря и на европейските изисквания.  

3. Площите, които ще бъдат засегнати от промяна на парцеларния план, не са част от 
ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита. 

4. Изграждане и експлоатацията на новопроектираният път не е свързано с използване на 
природни ресурси. 

5. Основните въздействия върху околната среда в резултат от реализирането на 
предвижданията на парцеларния план ще се наблюдават в периода на строителството, 
като същите ще бъдат с малка продължителност, локален обхват, незначителни и 
обратими.  

6. Общата площ за отчуждаване на новопроектираният път за достъп, определена с 
промяната на парцеларния план не предполага възникване на кумулативен ефект по 
отношение на околната среда.  

7. Парцеларния план не засяга защитени територии по Закона за защитените територии, 
както и защитени зони по Натура 2000. 

8. Предложеният Парцеларен план няма да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на 
опазване в най-близо разположената защитена зона „Река Марица” BG 0000578, поради 
факта, че не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
видовете предмет на опазване в зоната. Не се очаква загуба на площи от местообитания 
на видове.  

9. Съгласно писмо Изх. № РД-02-1698/23.11.2012г. на РЗИ Хасково и реализацията на 
проекта няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното 
здраве. 

10. Реализирането на предвижданията на парцеларния план не е свързано с трансгранично 
въздействие върху околната среда.  

11. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са 
постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана. 

 
Всички значителни отклонения от заложените параметри засягащи плана са предмет 

на отделна преценка за необходимостта от ОВОС, по реда на глава шеста от ЗООС. 
При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото 

решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Хасково до един 
месец след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ – Хасково, пред Министъра 
на МОСВ и Административен съд Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 
 
инж. Димитър Илиев  
Директор на Регионална инспекция  
по околна среда и водите гр. Хасково 
 
 

Дата: 10.12.2012г. 


