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Изх .№ПД -133/29 .03 .2016г .  

 

 

До Община Любимец   

 

 

ОТНОСНО:   Инвестиционно предложение за  „Спортни площадки, озеленяване и 

благоустройство на УПИ XXXI, кв. 130 a, по плана на гр. Любимец, общ. 

Любимец, обл. Хасково“  

 

 

 

Уважаеми г-н Анастасов, 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-133/22.03.16г. за горецитираното 

инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 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 (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., 

изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното: 

 

Инвестиционно предложение за „Спортни площадки, озеленяване и благоустройство на УПИ XXXI, 

кв. 130 a, по плана на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково“  попада в обхвата на чл.2,ал.2 от 

Наредбата за ОС. 

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в урегулиран поземлен имот, отреден за 

спортна площадка и детски кът. Проектът предвижда изграждането на: Спортна площка за 

футбол на малки вратички с размер на игрището 13х20 м. Футболното поле ще се покрие с 

асфалтова настилка, защитена с подходяща синтетична материя. Спортните съоръжения ще са 

два броя футболни врати. Цялото игрище ще бъде оградено с метална ограда, изпълнена от 

метални стълбове върху бетонов фундамент и удебелена телена мрежа с полимерно покритие; 

Комбинирана спортна площадка за футбол на малки вратички и баскетбол с размер на 

спортното игрище 12х18 м. Спортната площака ще се покрие с асфалтова настилка, защитена с 

подходяща синтетична материя. Спортните съоръжения ще са два броя футболни врати и два 

броя стойки с баскетболни кошчета. Цялото игрище ще бъде оградено с метална ограда, 

изпълнена от метални стълбове върху бетонов фундамент и удебелена телена мрежа с 

полимерно покритие.Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания. За нуждите на 

посетителите е предвидена питейна вода от чешма. Водоснабдяването на парцела с питейна 

вода ще се осъществи от селищната водопроводна мрежа. Отпадъчните води ще се заустват в 

градската канализация. В разглежданата територия няма наличие на растителност. Проектното 

решение предвижда засаждането на два броя чинари между двете спортни площадки.  

 

 

 

 

УПИ XXXI, кв. 130 a, по плана на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково  предмет на ИП,  не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 

границите на защитени зони от мрежата Натура 2000.  Най-близката защитена зона  е BG0000578  



„Река Марица”,  за опазване на природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с 

Решение № 122/02.03.2007г.    

 

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Спортни площадки, 

озеленяване и благоустройство на УПИ XXXI, кв. 130 a, по плана на гр. Любимец, общ. Любимец“, с 

възложител Община Любимец, не попадат в позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на 

ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда  

процедури по ОВОС и екологична оценка. 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

„Натура“ 2000, включително и върху защитена зона BG0000578  „Река Марица” за опазване на 

природните местообитанията.  

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на 

компетентния орган за така заявеното ИП за „Спортни площадки, озеленяване и 

благоустройство на УПИ XXXI, кв. 130 a, по плана на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. 

Хасково“  е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от 

Наредбата за ОС. 

 

 

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 

подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, 

при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 

РИОСВ- Хасково за промените.   
 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

 Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково    

 

 

    
 

 

  
 

    


