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РЕШЕНИЕ № ХА - 21 - 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 (Наредбата за 

ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и представената  

писмена документация с Вх.№ ПД-445/17.06.2013г. на РИОСВ- Хасково 

Р Е Ш И Х: 

Съгласувам инвестиционно предложение за обособяване на пътна връзка от АМ „Марица” за ПИ 

085065, в землището на с.Момково, община Свиленград, 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: пътната връзка засяга следните имоти в землището на с.Момково, 

общ.Свиленград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възложител: „Пресил реъл естейт” ООД, гр.Свиленград, ул.”България” №60 

Обща информация за инвестиционното предложение:  

За инвестиционно предложение „Обособяване на ТИР паркниг в имот № 085065, местност Урмуша, 

землище на село Момково, община Свиленград, област Хасково има издадено Решение № ХА-48-

ПР/2010 г. на РИОСВ – Хасково – да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда 

за инвестиционно предложение. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда 

обособяване на пътна връзка от АМ „Марица” за ПИ № 085065, обособения ТИР паркинг, в 

землището на село Момково, община Свиленград, област Хасково. В тази връзка е изготвен ПУП-

парцеларен план за обекта. Площите от пътната връзка са в непосредствена близост до АМ 

„Марица” на км 97+700 ляво по растящия километър. Площта е извън регулацията на село 

Момково, на 2,5 км от селото и на 7 км от Свиленград. При строителството ще се формират 

минимални количества строителни отпадъци, които ще се извозят до депо за строителни отпадъци. 

Инвестиционното предложение не предполага формиране на отпадъчни води.  

От уведомлението внесено по чл.10 от Наредбата за ОС бе установено, че предвидените дейности 

попадат в защитена зона BG000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за 

опазване на природните местообитания.  

№ имот №  площ, дка Образуван от имот № начин на трайно ползване
 

1. 000846 0,089 000836 земеделска земя/полски път 

2. 000526 0,035 000391 повърхностни води/канали 

3. 083159 0,627 083158 земеделска/нива 

4. 000528 0,020 000386 земеделска/полски път 

5. 085078 0,568 085058 земеделска/нива 

6. 085065-ч 0,404 085065 урбанизирана/паркинг 

7. 000820 0,927 000804 земеделска/полски път 

  2,266   



След преглед на постъпилата информация, във връзка с изискванията на глава шеста от ЗООС 

посочените дейности по не могат да бъдат отнесена към някоя от позициите на Приложения № 

1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС 

и екологична оценка. 

Настоящата преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се 

извършва на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за ОС. 

Съгласуването на инвестиционното предложение за обособяване на пътна връзка от АМ „Марица” 

за ПИ 085065, в землището на с.Момково, община Свиленград се основава на следните 

МОТИВИ: 

1. Предвид местоположението, вида и обема на предвидената в инвестиционното предложение 

дейност, при реализирането й не се очаква увреждане и/или унищожаване на природни 

местообитания предмет на опазване в защитена зона BG000212 „Сакар”. 

2. Заложената дейност не предполага трайно влошаване качествата на местообитания за 

размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в защитената зона. 

3. Няма вероятност за увеличаване на степента на фрагментация на местообитания или популации 

на видове спрямо първоначалното им състояние. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци 

във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и 

целите на опазване в защитена зона BG000212 „Сакар”. 

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитената 

зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти 

и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 
 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се съгласува при 

спазване на следните 

УСЛОВИЯ: 
 

1.  Да не се допуска увреждане и унищожаване на растителни видове извън площта на пътната 

връзка. 

2.Да не се допуска депониране на генерираните при строителните дейности отпадъци в границите 

на защитената зона.   
 

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

възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен срок след настъпване на 

измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните лица носят 

административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие. 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по 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. 

 

 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: 20.06.2013 г.  

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 


