
Представено от ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Пътна връзка на с. Птичар с път I-5/Е-85 Кърджали – 
Подкова на км 364+500 (стар км 357+500) в землище на с. Птичар, община 
Момчилград и землище на с. Рогозари, община Джебел на територията на област 
Кърджали” 
 

Във връзка с представено от ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Пътна връзка на с. Птичар с път I-5/Е-85 Кърджали – 
Подкова на км 364+500 (стар км 357+500) в землище на с. Птичар, община Момчилград 
и землище на с. Рогозари, община Джебел на територията на област Кърджали”, на 
основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Хасково 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС): 

1. Целта на инвестиционното предложение е изграждане на пътна връзка на с. 
Птичар с път I-5/Е-85 Кърджали - Подкова на км 364+500 (стар км 357+500) в землище 
на с. Птичар, общ. Момчилград и землище на с. Рогозари, общ. Джебел на територията 
на област Кърджали с обща дължина 285 м. Като част от тази пътна връзка е 
изграждането на мост над р. Върбица с обща дължина 156,50 м.  

Новият мост над р. Върбица ще осигурява много пряка връзка на населените 
места от десния бряг на р. Върбица и жп спирките на съществуващата жп линия 
Кърджали - Подкова с път I-5 Кърджали - Маказа и населените места от десния бряг на 
реката. 

С този проект ще се решат основно транспортно–комуникационните проблеми 
на населението с общинския център гр. Момчилград и с околните населени места в 
близост до с. Птичар. Проектът има силно социален ефект. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „д“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

2. Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на 
ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложение 1 и 2 от 
ЗООС.  

3. Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а 
от Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от 
Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № 
КД-04-408/15.08.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 
ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на 
определени условия. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената 
справка се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в 
обхвата на защитени зони по смисъла на ЗБР. Близко разположена е защитена зона 
BG0001032 „Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с 
Решение № 122/02.03.2007 г.  



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 оценка за 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горецитираната защитена зона, 
по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

Копие на писмото е изпратено до Община Джебел, кметство село Рогозари, 
кметство село Птичар и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 23.08.2017 г./ 


