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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 97 - ПР / 2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал.1, т. 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 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 за ОС), 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 Становища от РЗИ 

–Хасково и Областно пътно управление - Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Идеен проект за улична регулация м. „Герен дору“ между кадастрални райони 

№№ 336,337 и 335,338 и връзка с улична мрежа на кв. „Габера“ по КК на гр. Димитровград“, 

което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 

природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: група собственици с пълномощник А. Р. Ж. 

Местоположение: ПИ № 21052.338.40 и ПИ 21052.336.44. м. „Герен Дору“по кадастрална 

карта на гр.Димитровград 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е свързано с проект за улична регулация м. „Герен 

дору“ между кадастрални райони №№ 336,337 и 335,338 и връзка с улична мрежа на кв. 

„Габера“ по КК на гр. Димитровград. 

Инвестиционното предложение засяга ПИ № 21052.338.40 и ПИ 21052.336.44 м.”Герен 

Дору “по кадастрална карта на гр. Димитровград /селскостопански пътища към настоящия 

момент/. Със Заповед на Кмета на Община Димитровград № РД – 06- 210/ 10.02.2015г. влязла 

в сила 10.03.2015 г. са образувани кв.606 и кв. 605. Настоящият проект свързва двата квартала 

с останалата територия на м.„Герен дору“ и кв.„Габера“. 

С настоящата разработка се осигурява целесъобразно застрояване, безконфликтно 

улично движение в района и обслужване на прилежащите имоти, както и създаване на условия 

и площи за изграждане на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

Предлаганата разработка за идеен проект за улична регулация съвпада с действащия по 

кадастралната карта и на терена селскостопански път по КВС на гр. Димитровград. С проекта 

се предвижда бъдещата улица да бъде с обща ширина 10,00м, от които 7,00м пътно платно и 

два тротоара по 1,50м. Към проекта е изготвен схематичен план за вертикално планиране на 

улицата. Нивелетите са проектирани в плитък изкоп за по-лесно и бързо отводняване на 

прилежащите имоти. 

Не са разглеждани други алтернативи, тъй като видно от изработения проект 

прокарването на новите улици стъпва върху съществуващ селскостопански път, одобрен КВС 
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на гр. Димитровград и е най-икономически целесъобразното трасе (налице e предварителното 

съгласие на голяма част от собствениците на засегнатите имоти). 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 10, буква 

„д“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

За реализиране на предложението е необходимо изработването на ПУП–ПУР за 

промяна предназначението и изграждане на техническата инфраструктура. Съгласно 

разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в 

приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по 

чл. 85, ал. 1 и 2, се допуска провеждането на една от изискващите се оценки по реда на глава 

шеста от ЗООС, която в случая е процедурата по преценяване необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че кадастрални райони 335, 336, 337, 338 по КК на Димитровград, между които се 

предвижда изграждане на улична регулация не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени 

зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до площите предмет на 

проекта за улична регулация е защитена зона BG0000434 „Банска река”, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, 

ал. 1, т. 1 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 инвестиционното предложение е подложено на оценка за 

съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната 

мрежа Натура 2000. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 

основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 

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. Основните природни ресурси, които ще бъдат използвани при реализиране на ИП 

са готови строителни материали, вода и горива – по време на строителството. 

2. При извършване на строителството ще бъдат генерирани известни количества 

строителни отпадъци. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на 

обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците. 

3. Характерът на ИП има вероятност да предизвика известен дискомфорт, свързан 

предимно с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и 

транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район 

и не следва да предизвика трайно въздействие върху територията. 

4. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и 

инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. 
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 

земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Предмет на ИП е ПУП-ПУР за улична регулация между кадастрални райони №№ 

336,337 и 335,338 за обслужване на прилежащите имоти и във връзка с уличната мрежа на кв. 

„Габера“. Трасето на новопроектираните улици стъпва върху съществуващ селскостопански 

път, одобрен КВС на гр. Димитровград. 

2. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 

уязвими, защитени и санитарно - охранителни зони. В резултат 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. Предвид, че инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в урбанизирана 

територия, не се очаква реализацията му да доведе до увреждане и/или унищожаване на 

природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000434 „Банска река”. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 

целостта и кохерентността на защитена зона BG0000434 „Банска река”, както и до 

увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на 

биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 

кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 

опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента 

планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид и 

количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм момента, поради 

което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително 

увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. По време на изграждане на улиците се очаква минимално влошаване качеството на 

атмосферния въздух, поради по-интензивно запрашаване и замърсяване с отработени газове, 

увеличен трафик на товарни автомобили и строителна техника, но то ще бъде временно, по 

време на строителните работи и не се очаква да окаже трайно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1329#1/21.09.2016г. на 

основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда не се предполага риск за здравето на 

населението. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

 

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

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение община 

Димитровград, а засегнатото население, чрез обява в местен вестник и 

http://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като за 14-дневния срок не 

са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставено е копие от информацията по 

Приложение 2 на община Димитровград. С писмо рег. Индекс ОСВ-13-264#4/21.10.2016г. 
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Община Димитровград уведомява РИОСВ-Хасково за начина и мястото на обявяване на 

информацията по Приложение №2 и че в законно установения срок не са постъпили жалби и 

възражения относно разглежданото инвестиционното предложение. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

И ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 

 

1. Изграждането на нови пътни връзки на прилежащите територии към 

републиканските пътища първи клас се осъществява само на определени места и съгласувано 

с Агенция „Пътна инфраструктура“. За осъществяване на ИП е необходимо провеждане на 

съгласувателни и разрешителни процедури, разписани в разпоредбите на Закона за пътищата 

и релевантните нормативни актове. 

 

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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 

на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 

издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 

възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 

околна среда (РИОСВ-Хасково). 

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. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 

Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

Дата: 14.11.2016г. 

 


