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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 38 ПР/2014г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за 
опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 
във връзка с ал. 3 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) и 
представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, 
от Наредбата за ОВОС, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено 
становище от РЗИ Хасково  

 

РЕШИХ 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: ”Изграждане на паркинг и атракцион към Средновековна крепост 

”Неутзикон”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве  

 

местоположение: в имоти с №№ 116001, 116002, 116003, 116004,  116007, 116009, 
116010, 116011 и 000043 в местност «Калето», землище на с. Мезек, общ. Свиленград 
обл. Хасково  

 
възложител: Община Свиленград 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на паркинг за 

автомобили и атракцион, който ще бъде ползван от туристите посещаващи обект: 
''Историко-мемориален обект'' към  Средновековна крепост ”Неутзикон”- с. Мезек, с 
обща необработваема площ 11,95 дка, местност ''Калето'', землище с. Мезек, община 
Свиленград. Начинът и характерът на застрояване на поземлените имоти е свободно, 
ниско застрояване. Паркинга ще бъде асфалтиран. 

Поземлени имоти с  №116003, №116004,  и №000043, с обща площ 4,315 дка, 

местност ''Калето'', землище с. Мезек, община Свиленград са собственост на 

възложителя, а останалите ПИ с № 116001, №116002, №116007, №116009, №116010, 

№116011 са частни имоти-ОбА-Свиленград е предприела действия за стартиране на 

процедура за промяна на предзначението. 

Има нужда от изграждане на такъв паркинг до Средновековна крепост 
”Неутзикон”- землище с. Мезек, общ. Свиленград, поради причината, че в близост 
няма изграден подобен паркинг за колите на туристите, който да служи за отдих и 
почивка.  
 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” от 
Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на 
чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, предвидените с инвестиционното предложение дейности 
подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. По смисъла на 
чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 
РИОСВ – Хасково.  
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Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, но части от посочените имоти с 
№№116010, 116011 и 000043 попадат в обхвата на защитена зона по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие - BG0001032 “Родопи Източни”, за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 
122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал.1, т. 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. 

и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), и подлежи на процедура по реда на Глава втора от 
Наредбата за ОС и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 

предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 

замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 
1. Инвестиционното предложение е за изграждане на паркинг и атракцион към 

средновековна крепост „Неутзикон” в имоти с №№ 116001, 116002, 116003, 
116004, 116007, 116009, 116010, 116011 и 000043 в землище на с. Мезек, общ. 
Свиленград, обл. Хасково. 

2. Обекта ще се разположи на обща площ 11.954 дка. 
3. В ПУП – ПЗ за имотите се предвижда да се заложи плътност на застрояване до 

30% и плътност на озеленяване 70 %. 
4. Дейностите, които ще бъдат извършени при изграждането на паркинга са пътни 

работи. Настилката на паркинга ще бъде от трошен камък,  
5. По време на строителството се очаква да се генерират строителни отпадъци и 

минимално количество битови отпадъци. Отделеното количество строителни и 
битови отпадъци ще се депонира съгласно Закона за управление на 
отпадъците и във връзка с изискванията на общинска администрация 
Свиленград. По време на експлоатацията на обекта се очаква да се генерират 
битови отпадъци, които ще бъдат извозвани съгласно организираното 
сметосъбиране на територията на община Свиленград. 

6. Предвид характера на инвестиционното предложение се очаква известен 
дискомфорт на околната среда, свързан с минимално повишаване на нивата на 
шума и отделяните емисии в приземния атмосферен слой в района на 
площадката от работата на машините при строителството и МПС по време на 
експлоатацията на обекта. Но този дискомфорт ще бъде минимален, с 
временен характер и локализиран само в рамките на ограничен район – в 
рамките на разглежданите имоти и не се очаква отрицателно въздействие 
върху близките населени места и растителния и животински свят. 

7. Известен риск от инциденти съществува по време на строителство. При 
вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на 
изискванията за безопасност на труд, те ще бъдат сведени до минимум.  

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството 

и регенеративната способност на природните ресурси в района: 
1. Инвестиционното предложение е за изграждане на паркинг и атракцион към 

средновековна крепост „Неутзикон” в имоти с №№ 116001, 116002, 116003, 
116004, 116007, 116009, 116010, 116011 и 000043 в землище на с. Мезек, общ. 
Свиленград, обл. Хасково. 

2. Поземлени имоти с  №116003, №116004,  и №000043, с обща площ 4,315 дка, 

местност ''Калето'', землище с. Мезек, община Свиленград са собственост на 

възложителя, а останалите ПИ с № 116001, №116002, №116007, №116009, 
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№116010, №116011 са частни имоти-ОбА-Свиленград е предприела действия 

за стартиране на процедура за промяна на предзначението. 

3. Дейността ще бъде изцяло реализирана в поземлени имоти с №№116001, 
116002, 116003, 116004,  116007, 116009, 116010, 116011 и 000043, с обща 
площ 11,950, местност ''Калето'' в землище на с. Мезек, община Свиленград. 
Площта на имотите е достатъчна и няма да се използват съседни имоти. По 
време на строителството ще се обособи площадка в същите имоти, където ще 
се извършва складиране на доставените материали и престой на товарните 
коли, които ги доставят. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Съгласно  предоставената информация от възложителя и от направената 

справка се установи, че  терена  в който ще се реализира инвестиционното 
предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, но части от посочените имоти с №№116010, 
116011 и 000043 попадат в обхвата на  защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие - ЗЗ BG 0001032 “Родопи Източни”, за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 
122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

2. След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от 
Наредбата за ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС, е направена 
преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
инвестиционното предложение «Промяна на предназначението на ПИ с №№ 
116001, 116002, 116003, 16004, 116007, 116009, 116010, 116011 и 000043, 
находящи се в землище на с. Мезек, общ. Свиленград за обект «Историко-
мемориален обект /Паркинг и атракцион/ към Средновековна крепост 

«Неутзикон» - с. Мезек» няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, включително птици, предмет на опазване в  защитена зона BG 0001032 
“Родопи Източни” поради следните мотиви:  

 На имоти с №№116010, 116011 и 000043 липсва дървесна и храстова 
растителност /съгласно информация предоставена от възложителя - 
приложение №2  към чл. 6 от Наредбата за ОВОС/. 

 Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, 
фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на 
видове предмет на опазване в  горецитираната  защитена зона. 

 Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение 
не се очакват кумулативни въздействия от реализация на ИП, които могат да 
окажат въздействие върху защитена зона. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на обекта е 

ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти. 
2. Като цяло, не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да 

повлияят на качеството на атмосферния въздух в района. Инвестиционното 
предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите 
вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност. 

3. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-967/10.07.2014г. на 
основание предложената информация за преценяване необходимостта от 
изготвяне на ОВОС не се предполага възникване на риск за човешкото здраве. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на 
площадката спрямо границите на Република България. 
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
1. Възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 

ОВОС, като е уведомил кметство село Мезек, общ. Свиленград и засегнатото 
население за своето инвестиционно предложение. 

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2, 
чрез поставяне на съобщение на видно място в сградата /информационно 
табло/ на община Свиленград и на таблото в кметство на село Мезек, общ. 
Свиленград в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. 
С писмо изх. № 20/29.07.2014г. кметът на село Мезек, общ. Свиленград и с 
писмо с изх. № И-3748/29.07.2014г. кметът на община Свиленград информират 
РИОСВ Хасково за поставеното съобщение и че в законоустановеният срок не 
са постъпили становища или възражения от заинтересованите лица. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили 
жалби или възражения срещу инвестиционното предложение.  

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 

и в посочения му капацитет.  

 

Настоящото решение за ”Изграждане на паркинг и атракцион към 

Средновековна крепост ”Неутзикон” в имоти с №№ 116001, 116002, 116003, 

116004, 116007, 116009, 116010, 116011 и 000043 в землище на с. Мезек, общ. 

Свиленград, обл. Хасково не отменя задълженията на възложителя 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. 

 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 гр. Хасково своевременно, но не по-късно от 14 – дни след 

настъпване на измененията. 

 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако 

в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на 

инвестиционното предложение. 

 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 

 

 

 

 

Дата: 07.08.2014г. 


