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Изх .№ПД -356/12 .07 .2016г .  

 

До   

Кмета на  

Община Крумовград  

гр.Крумовград 

пл. „България” №5 

Община Крумовград 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция на път 

KRZ 3251 /ІІІ-509, Кандилка – Крумовград/ - Овчари - /ІІІ-509 с. Кандилка-Крумовград“ 

 

Уважаеми г-жа Мехмед, 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-356/27.06.2016г. 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 Реконструкция на път KRZ 3251 /ІІІ-509, Кандилка – 

Крумовград/ - Овчари - /ІІІ-509 с. Кандилка-Крумовград“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 

от Наредбата за ОС. 

 

Целта на инвестиционното предложение е реконструкция на местният път KRZ 

3251 /ІІІ-509, Кандилка – Крумовград/ - Овчари - /ІІІ-509 с. Кандилка-Крумовград/, 

който се намира южно от град Крумовград, като започва от път ІІІ-509 Крумовград – 

Токачка и в края си отново завършва на него. Пътя е общински с местно значение, ІV 

клас, и обслужва жителите на с. Овчари – мах. Върхушка и Битово, като осигурява 

връзката им с общинския център гр. Крумовград. Пътя минава през махали и 

земеделски имоти с ясно изразен хълмист терен, има голям надлъжен наклон, лоши 

пътни характеристики, много тънка асфалтова настилка само в началото на участъка. В 

по-голямата част от пътя настилката е трошенокаменна. Съществуващия път в 

сегашното си състояние не позволява изпълнението на поставените му задачи, поради 

което се налага и полагането на нова твърда настилка и увеличаване на ширината на 

пътното платно. 

Строителството ще се извърши на два етапа, както следва: 

Етап І – от отклонението, от Път ІІІ 509, Кандилка – Крумовград до кметство 

Овчари - от км 0+000.00 до км 2+420.00 

Етап ІІ – от кметство Овчари до заустването в Път ІІІ 509, Кандилка – 

Крумовград - от км 2+420.00 до км 4+238.25”.  

 



Горепосоченият път  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попада в  обхвата  на защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие -  ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни” 

определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 

 

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено 

самостоятелно към някоя от позициите на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на 

обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на 

значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като: 

- Всички дейности по реконструкцията на пътния участък са в съществуващия 

обхват на Път ІІІ 509 и няма да бъдат използвани нови площи. 

- ИП предвижда възстановяване на съществуващ пътен участък и реализацията му 

не е обвързана с изграждане на нова пътна и/или друга техническа 

инфраструктура. За извършване на транспортните дейности, свързани със 

строително-ремонтните работи, ще бъдат използвани предходни и последващи 

участъци от реконструирания път и няма да бъде необходимо изграждането на 

временни спомагателни пътища. 

- Извършването на предвидените строително-ремонтни дейности не изисква 

използване на взривни вещества. 

Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по 

реда на Глава шеста от ЗООС за така заявеното инвестиционно предложение. 

 

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

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

горецитираната  защитена зона ЗЗ BG 0001032  „Родопи Източни”, за опазване на 

природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  

 

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

преценката на компетентния орган за така ИП „Реконструкция на път KRZ 3251 /ІІІ-

509, Кандилка – Крумовград/ - Овчари - /ІІІ-509 с. Кандилка-Крумовград“ 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. Л. Дайновски 
За Директор на Регионална инспекция по  

околна  среда и води – Хасково 

/Заповед №3/15.01.2016г. за упълномощаване/ 

 

 

Изготвил: 

Тюркян Салим 
 


