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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 39 ПР/2012г. 
 

 

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, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 
4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 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 (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 
2011г.) и Становище от РЗИ - Хасково 

 

РЕШИХ 
 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на паркинг” в имот №029006 в землището на с. 

Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве. 

 

възложители: Никола Димитров Кицевски и Румен Кирилов Митков 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Съгласно представената информация инвестиционното предложение 

предвижда изграждане на тир паркинг с около 25 паркоместа и битовка за персонала в 
имот с №029006 в землището на с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково.  
Паркингът ще бъде асфалтиран, електрифициран, осветен, ограден и охраняем, 
предвидена е необходимата пътна маркировка и сигнализация.  

Имотът е собственост на възложителите съгласно Нот. акт за покупко - 
продажба на недвижим имот №130 от 29.12.2008г.    

Достъпът до обекта се осъществява от входно-изходен шлюз, имащ връзка с 
АМ “МАРИЦА”. 

За осъществяване на електрозхранването на обекта ще бъде проектиран и 
изграден трафопост. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.10, 
б) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 
границите на защитена зона „Радинчево” с код BG0002020, обявена със Заповед 
№РД-783/29.10.2008г. за опазване на дивите птици и потенциално защитена зона по 
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НАТУРА 2000 “Сакар” с код BG0000212, за опазване на природните местообитания, 
приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост на основание 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.) и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

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. Инвестиционното предложение е за изграждане на паркинг с битовка за 

персонала  в имот с №029006 с площ 10.000 дка в землище на с. 
Йерусалимово, общ, Любимец, обл. Хасково. 

 
2. ТИР – паркинга ще се изгради върху цялата площ на имота, но поради наклона 

на терена ще се обособят около 25 паркоместа. 
 

3. В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения от 
такъв характер за терени с излаз към АМ “Марица”, но намиращи се в други 
райони. Това изключва възможността от увеличаване на въздействието на 
инвестиционото предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с 
други предложения в разглеждания район.  

 
4. Отделяните отпадъчни води от обекта, заедно с дъждовните ще преминават 

през каломаслоуловител и локално пречиствателно съоръжение, като след 
това ще се заустват в изгребна водоплътна яма. 

 
5. Строителните отпадъци, отделени при изграждането на паркинга, ще се 

извозват на място, определено от от Община Любимец, а битовите отпадъци, 
генерирани по време на експлоатацията на обекта ще се събират в контейнери 
и периодически ще се извозват от фирмата, извършваща сметосъбирането.  

 
6. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и 

известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с 
шумово натоварване на площадката от работата на машините. То ще бъде 
минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната 
площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. 
Йерусалимово, тъй като площадката е разположена извън регулационните 
граници на населенето място и отстои от най-близкото населено място на 
около 2 км.  

 
7. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на 

изискванията за безопасност на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до 
минимум. 

 

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. Инвестиционното предложение включва изграждането на тир-паркинг в имот с 

№ 029006 в местност „Саз Йолу” в землището на с. Йерусалимово, общ. 
Любимец, обл. Хасково.  
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2. Имотът се намира до магистралния път – АМ „Марица”, в часта Храманли – 
Свиленград. Земята е необработваема, десета категория и с начин на трайно 
ползване нива.  

 
3. Избраното местоположение е извън населеното място и осигурява липсата на 

отрицателно въздействие свързани с наднормен шум при работа на обекта.  
 

4. Не е необходима допълнителна площадка за депониране на земни маси и 
временно съхраняване на хумусния слой по време на строителството. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
Съгласно предоставената информация, инвестиционното предложение не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попада в границите на защитена зона „Радинчево” с код BG0002020, 
обявена със Заповед №РД-783/29.10.2008г. за опазване на дивите птици и 
потенциално защитена зона по НАТУРА 2000 “Сакар”  с код BG 0000212, за опазване 
на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски 
съвет. 

Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, 
съгласно разпоредбите на 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 (приета с ПМС №201/31.08.2007г. 
Изм. ДВ. Бр.3 от 11.01.2011г.), преценката за инвестиционното предложение е, че  
няма  вероятност от отрицателно въздействие от реализацията му върху защитени 
зони „Сакар” и „Радинчево”, поради следните мотиви: 

 
1. Съгласно чл 12, ал 2 от горецитираната наредба реализацията на 

инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона  
„Радинчево” с код BG0002020, обявена със Заповед №РД-783/29.10.2008г на 
Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 104/2008г./. 

2. ИП ще се реализира в собствен имот с НТП «нива» с пряк достъп до АМ 
«Марица». 

3. Ще се запазят всички дървета в имота. 
4. След реализация на ИН не се очаква фрагментиране на природните 

местообитания и местообитания на видовете животни предмет на опазване в 
зоните. 

5. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за 
предоставяне на храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от 
орнитофауната на района и до намаляване числеността на техните популации. 

 

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 от реализацията и експлоатацията на 

обекта е ограничен и локален в рамките на разглежданата площ. 
 
2. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот разположен в близост 

до с. Йерусалимово, общ. Любимец. С реализацията на инвестиционното 
предложение ще се подобри развитието на крайпътната инфраструктура на 
магистралата, като се ограничи безразборното спиране и захвърляне на битови 
отпадъци по АМ “Марица”.  

 
3. Не се очакват въздействия върху почвата, земните недра, ландшафта, 

минералното разнообразие и природните обекти в района. 
 

4. Съгласно становище на РЗИ Хасково не се предполага риск за човешкото 
здраве при реализацията и експлоатацията на обекта.  
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5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие. 

 
6. Въздействието в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 

ще бъде ограничено в рамките на разглежданата площ. Продължителността на 
въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на паркинга. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на 
Община Любимец и кмета на село Йерусалимово, общ. Любимец, а засегнатото 
население е уведомено, чрез обява в местен вестник. До подготовката на 
настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения 
срещу инвестиционното предложение.  

 
 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 

и в посочения му капацитет.  

Настоящото решение за „Изграждане на паркинг” в имот №029006 в 

землището на с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково не отменя 

задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 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. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Дата: 21.06.2012г. 


