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Изх.№ ПД-635/25.09.2013г. 

 

До 

„Вулкан цимент” АД 

кв.”Вулкан” 

гр.Димитровград 

 

 

Относно: Разрушаване и премахване на съоръжения- товарна висяща въжена линия №1 и 

товарна висяща въжена линия №2, преминаващи през землищата на гр.Димитровград и 

с.Добрич, общ.Димитровград. 

 

Уважаеми г-н Шмит, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-635/13.09.2013г. на РИОСВ-Хасково за 

разрушаване и премахване на съоръжения- товарна висяща въжена линия №1 и товарна 

висяща въжена линия №2, преминаващи през землищата на гр.Димитровград и с.Добрич, 

общ.Димитровград, на основание чл.6а от Наредба 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 30.11.2012г.), Ви уведомявам следното: 

 

Разрушаването и премахването на съоръжения- товарна висяща въжена линия №1 и 

товарна висяща въжена линия №2, преминаващи през землищата на гр.Димитровград и 

с.Добрич, общ.Димитровград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

 

Съгласно внесената документация, „Вулкан цимент” АД- Димитровград предвижда 

разрушаване и премахване на съоръжения- товарна висяща въжена линия №1 и товарна 

висяща въжена линия №2, преминаващи през землищата на гр.Димитровград и с.Добрич, 

общ.Димитровград. Трасето на въжените линии е с дължина 2572 м и преминава през 

имоти №№ 21052.30.38, 21052.30.100, 21052.30.101, 21052.30.104, 21052.30.105, 

21052.30.106, 21052.116.43, 21052.321.47, 21052.321.48, 21052.321.56, 21052.1005.11, 

21052.1005.26, 21052.1005.102 в землището на Димитровград и имоти №№ 21539.000032, 

21539.000063, 21539.000146, 21539.000031, 21539.033001, 21539.033009, 21539.033011, 

21539.071006, 21539.071009, 21539.071010, 21539.071011, 21539.071012, 21539.071013, 

21539.071015, 21539.000003, 21539.000030, 21539.000178, 21539.000033, 21539.000071, 

21539.000058, 21539.000017, 21539.000018, 21539.178003, 21539.178004, 21539.000268, 

21539.000270 в землището на с.Добрич, общ.Димитровград. Носещите конструкции 

представляват за линия №1- 15 бр. метални стълбове и 1 бр. натяжна станция, а за  линия 

№ 2- 19 бр. стълбове от стоманобетонна конструкция и 1 бр. натяжна станция. 

Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши в следната 

последователност: отпускане на носещи теглителни въжета; демонтаж на въжетата 

пресичащи ж.п.линията, пътищата и реките; постъпателно разрушаване на носещата 

конструкция- метални и стоманенобетонни стълбове; сепариране на отпадъците, товарене 

и транспорт. При реализацията на инвестиционното предложение ще се използва само 

съществуващата пътна инфраструктура, механизацията няма да навлиза извън границите 

на пътищата, няма да се унищожава крайпътна растителност, няма да се допуска 

изхвърляне и оставяне на битови и строителни  отпадъци, дейностите ще се извършват 



само в точките на носещите стълбове. При разрушаването на носещите конструкции ще се 

генерират бетон и метал като отпадъци. Същите ще бъдат сепарирани на место, 

натоварени и извозени. Същите ще се депонират на съответните места, определени от 

Община Димитровград. 

 

Съгласно представената информация, терените, през които преминава въжената линия, 

обект на настоящото инвестиционно предложение не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

 

Площта на реализация на инвестиционното намерение частично попада в обхвата на 

защитена зона BG 0000578  „Река Марица”  и защитена зона BG 0000434  „Банска 

река”  приети от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания. 

 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото е извън обхвата на 

чл.2, ал.1 от Наредбата по ОС.  

 

Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на 

Приложения № 1 и № 2 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от 

ЗООС процедури по ОВОС или екологична оценка.  

 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG 0000578  „Река Марица” и защитена зона BG 

0000434  „Банска река”. 
 

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

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение 

и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, 

предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на 

някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят 

е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 
инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


