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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 22 - ПР / 2015г. 
 
 

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 по 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 
по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по 
ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ –Хасково 
 
 
 

Р Е Ш И Х  
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане 
на стадион” в ПИ № 049007 ЕКАТТЕ 36325, землище на с. Караманци, общ. Мимерални бани, обл. Хасково, което 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
Възложител: Община Минерални бани със седалище и адрес на управление в с. Минерални бани, бул. „Васил 
Левски” №3, БУЛСТАТ: 000903743 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на стадион, в с. Караманци с обща площ от 14 705 дка. 
Състои се от следните елементи: нова обслужваща сграда – съблекални – 118,55 кв. м., нова ограда, РЗП – 118,55 
кв. м., застроен обем – 302,3 куб. м. Сградата се предлага да бъде разположена странично на игрището. Подходът 
към нея е между изградените места за зрители /трибуни/. Сградата и разпределението на помещенията се решава с 
готови сглобяеми обемни елементи с размери 245х605х255 см, изпълнени с метална носеща конструкция и 
ограждащи стени от сандвич панели – ламарина с PVC покритие от вън. Гипсокартонена щендерна облицовка 
отвътре и топлоизолация от каменна минерална вата посредата. На кота 0,00 се разполагат две съблекални стаи за 
съдии, стая за дежурни наблюдатели и санитарни помещения към тях. Новата алейна мрежа се изгражда съобразно 
конфигурацията на игрището, сградата и подходите. Оградата при основния подход към обекта е решена с плътна 
бетонова основа 60 см, облечен с каменна облицовка от златист гнайс и ажурна част поцинкована мрежа. 
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Най- близко разположена до имота е защитена зона BG 0001031  “Родопи Средни”, за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна, приета  от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на 
природните местообитания. Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, 
т. 1 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, ДВ. Бр. 73/2007г. 
изм. и доп., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. След преглед на предоставената 
документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е 
направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според коята инвестиционното 
предложение за: Изграждане на стадион” в ПИ № 049007 ЕКАТТЕ 36325, землище на с. Караманци, общ. 
Мимерални бани, обл. Хасково, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена 
зона. Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 10, буква „б“) на ЗООС и на 
основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена в настоящото решение. 



  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14        Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com      Факс:         (+359 38) 60 16 11 
  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg      Телефони: (+359 38) 60 16 14  

 

2 

 

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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
инвестиционното предложение предвижда изграждане на стадион, в с. Караманци с обща площ от 14 705 
дка. Състои се от следните елементи: нова обслужваща сграда – съблекални – 118,55 кв. м., нова ограда, 
РЗП – 118,55 кв. м., застроен обем – 302,3 куб. м.  

2. Сградата се предлага да бъде разположена странично на игрището. Подходът към нея е между 
изградените места за зрители /трибуни/. Сградата и разпределението на помещенията се решава с готови 
сглобяеми обемни елементи с размери 245х605х255 см, изпълнени с метална носеща конструкция и 
ограждащи стени от сандвич панели – ламарина с PVC покритие от вън. Гипсокартонена щендерна 
облицовка отвътре и топлоизолация от каменна минерална вата посредата. На кота 0,00 се разполагат две 
съблекални стаи за съдии, стая за дежурни наблюдатели и санитарни помещения към тях.  

3. Новата алейна мрежа се изгражда съобразно конфигурацията на игрището, сградата и подходите. 
Оградата при основния подход към обекта е решена с плътна бетонова основа 60 см, облечен с каменна 
облицовка от златист гнайс и ажурна част поцинкована мрежа. 

4. Настилката ще бъде изкуствена трева, положена върху дренажен слой и с технологично решение за 
отвеждане на попадналата  дъждовна вода.Предвижда се подходяща система за осветление,която 
позволява експлоатация на стадиона и през тъмната част на денонощието. 

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се очаква да 
настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. 

6. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за разглеждания район. 
Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното предложение както и 
обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, 
всичко това изключва възможността от въздействие на инвестиционното предложение върху околната 
среда или т. нар. кумулиранe с други сходни предложения. 

7. В процеса на строителството и след разчистването на площадката образуваните количества строителни 
отпадъци ще бъдат депонирани на определеното от общината депо. Битови отпадъци ще се събират 
разделно в контейнери и ще се извозват на определеното за целта депо от община Мин. бани.  

8. Обектът ще се захрани от водопроводно отклонение за имот 049007, от питейното водоснабдяване на с. 
Караманци. В обекта се формират битово-фекални отпадъчни води, които ще се заустват във водоплътна 
изгребна яма с обем 20м3.   

9. Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта ще се сведат до минимум 
при спазване изискванията на действащите към момента правила и нормативи, касаещи безопасността и 
правилното функциониране на площадката.  

 

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. Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши в ПИ № 049007 на с. Караманци, общ. 
Минерални бани, обл. Хасково собственост на възложителя съгласно Акт № 381 за публична общинска 
собственост.  

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква въздействие върху 
земеползването и почвите в района.  

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, защитени и 
санитарно - охранителни зони.  

4. В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 
III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Близко разположена до терена на реализация на ИП е ЗЗ BG 0001031  
“Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета  от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 
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Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG 0000442, “Река Мартинка” за 
опазване на природните местообитания, поради следните мотиви: 

1. 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 
близкоразположена 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 реализирането на инвестиционното предложение, е 
ограничен и локален в рамките на разглежданият имот. 

2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-424/30.03.2015г. реализацията на инвестиционното 
предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради 
естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 
 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на с. Карамнци, общ. Мин. 
Бани, а засегнатото население е уведомено, чрез съобщение на табло в общината от 28.01.2015г.  

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 
община Минерални бани и на табло в кметство с. Караманци в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 
Наредбата по ОВОС. 

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

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет.  
 

Настоящото решение 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 по околна среда. 

 
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, до 14 – дни след настъпване на измененията. 

 
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. 

 
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 осъществяването на инвестиционното предложение. 
 

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

 
Дата: 14.04.2015г. 


