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До   

Кмета на  

Община Крумовград  

гр.Крумовград 

пл. „България” №5 

Община Крумовград 

 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Рехабилитация на улици 

гр. Крумовград – ІІ етап” 

 

Уважаема г-жа Мехмед, 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-824//2/25.08.2016г. 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 „Рехабилитация на улици гр. Крумовград – ІІ етап” 

попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

С инвестиционното предложение се предвижда организиране и регулиране на 

движението по едни от най-натоварение улични трасета от транспортната схема на 

града, в съответствие със съвременните изисквания и подобряване на технико-

икономическото състояние на улиците, което ще доведе до осигуряване на безопасно и 

безпроблемно движение на хора и МПС-та. 

Улиците включени във втори етап на инвестиционното предложение са - ул. 

„Емил Колев” от О.Т.15 до О.Т.47; ул. „Ал. Стамболийски” от О.Т.173 до О.Т.179; ул. 

„Трети март” от О.Т.385 до О.Т.169; ул. „Христо Ботев” от О.Т.82 до О.Т.187; ул. 

„Васил Левски” от О.Т.235 до О.Т.163; ул. „Славянска” от О.Т.223 до О.Т.83; ул. 

„Първи май” от О.Т.88 до О.Т.416; ул. „Съединение” от О.Т.192 до ул. „Христо Ботев” 

и ул. „св. св. Кирил и Методий” – 153м; ул. „Димитър Благоев” от О.Т.221 – 680м; ул. 

„Ахрида” от О.Т.191 до О.Т.236, „улица в с. Полковник Желязово от о.т. 70 до о.т.30“. 

 

Асфалтовите настилки по уличните платна в разглежданите участъци са в тежко 

експлоатационно състояние; износващият пласт е напукан, с множество недопустими 

деформации и разрушения; наблюдават се разрушения в асфалтовото покритие и на 



някои места се открива трошенокаменната основа, върху която са положени 

асфалтовите пластове; някои от разглежданите участъци са с паважна настилка, която е 

неравна и с големи деформации. Конструкцията на съществуващата улична настилка е 

два типа: трошенокаменна основа и силно износено асфалтобетоново покритие, с 

множество кръпки, локални разрушения и мрежовидни пукнатини; и лоша паважна 

настилка с големи деформации и влошено отводняване. Отводняването е 

повърхностно, а съществуващите отводнителни съоръжения са в сравнително добро 

техническо състояние и не са необходими сериозни ремонти в това отношение. 

Уличната настилка е ограничена с бетонови бордюри в лошо състояние и с 

недостатъчна бордюрна височина. 

 

Улиците ще се проектират с габарит, отговарящ максимално на съществуващото 

положение с габарит на уличното платно, включващ улична настилка и тротоари без 

зелена ивица. След фрезоване за осигуряване технологичните дебелини на асфалтовите 

пластове и подмяната на старите улични бордюри с нови такива, подравнената и 

профилирана съществуваща настилка се ремонтира в местата, където нивелетните 

разлики са отрицателни или са по-големи от 20 см, както и са отстранени повече от 5см 

от нея, за да се реализира нивелентното решение. Окончателното профилиране на 

настилката се постига с полагането на изравнителния пласт от неплътен асфалтобетон, 

който е с променлива дебелина, като минималната такава е 4 см във всеки профил. 

Следва полагане на износващия асфалтобетонов плас от плътен асфалтобетон, който е с 

константна дебелина от 4 см. Улиците и участъците от тях, които са с паважна 

настилка, се предвижда тя да бъде подменена с асфалтова, като за целта е предвидено 

изграждането на нова пътна конструкция.  Предвижда се отстраняване и депониране на 

съществуващата паважна настилка и направа на изкоп за земно легло. След 

изкопаването и профилирането на земното легло ще се направи насип от трошен камък 

с дебелина 45см. Конструкцията ще се допълва с три пласта асфалтобетон. Предвижда 

се тротоарните настилки от бетонови плочи да се положат на вароциментов разтвор 

върху добре уплатнена и подравнена основа от несортиран трошен камък. 

Отводняването на настилките е повърхностно, като се използват съществуващите 

водоприемни съоръжения, зауствани в уличната канализация. Предвижда се ремонт на 

дъждоприемните шахти и повдигане на тяхното ниво и това на ревизионните шахти до 

такова, съществуващо на проектираните нивелети. Съществуващите дървета се 

обкантват с бетонови бордюри, негодните се отстраняват и на тяхно място, ако има 

достатъчна ширина на тротоарната настилка се засаждат нови фиданки. 

 

Горепосочените улици  предмет на ИП,  не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и в  обхвата  на защитена 

зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е -  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. 

 

Посочените по – горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: 

„Рехабилитация на улици гр. Крумовград – ІІ етап”, с възложител община Крумовград, 

не попадат в позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване 

на околната среда /ЗООС/ и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от него 

процедури по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и екологична 

оценка /ЕО/. 



 

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 заявеното ИП за „Рехабилитация на улици 

гр. Крумовград – ІІ етап” 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. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

  


