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Изх.№ ПД-490/04.07.2013г. 

 

До 

Община Ивайловград  

ул. “Г. Димитров” № 49 

гр. Ивайловград 

 

Относно: Подмяна на осветителни тела от улично осветление на населените места на 

територията на община Ивайловград. 

 

Уважаема г-жо Овчарова, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-490/01.07.2013г. на РИОСВ-Хасково за 

подмяна на досега съществуващите осветителните тела с диодни осветителни тела изцяло 

в населените места, както следва: гр. Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна, с. Свирачи, 

с. Железино и с. Белополци, община Ивайловград, 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 30.11.2012 

г.), Ви уведомявам следното: 

 

Подмяната на до сега съществуващите осветителните тела с диодни осветителни тела, 

изцяло в населените места, както следва: гр. Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна, с. 

Свирачи, с. Железино и с. Белополци, общ.Ивайловград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от 

Наредбата за ОС.  

 

Съгласно внесената документация, Община Ивайловград предвижда подмяна на досега 

съществуващите осветителните тела с диодни осветителни тела изцяло в населените 

места, както следва: гр. Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна, с. Свирачи, с. Железино и 

с. Белополци, община Ивайловград. Диодните осветителни тела са с ниска консумация на 

електроенергия и възможност за димиране от 0 до 120%, също така функционират с 

интелигентна система на управление на осветлението и избиране на режим на работа с цел 

икономия на енергия, което води до по-малък дял на използваните ресурси и енергия, т. е. 

по-малък натиск върху околната среда и хората като неизменна част от нея. Видове 

отпадъци, който ще се генерират по време на строителството са строителни и опаковъчни 

и ще бъдат извозени на определената площадка за строителни отпадъци. 

 

Въз основа на представената информация за местоположението на инвестиционното 

предложение , бе установено че същото не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии.   

 

Урбанизираните територии на гр.Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна и с. Свирачи не 

попадат в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до 

тях са разположени защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни”  приета от МС с 

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

BG 0002106 „Язовир Ивайловград”  обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008 за 

опазване на дивите птици. Урбанизираната територия на с.Белополци не попада в обхвата 

на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до нея е разположена 



защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. Урбанизираната територия на 

с.Железино попада в обхвата на защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни”  приета 

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 BG 0001032 „Родопи Източни” и BG 0002106 „Язовир 

Ивайловград. 
 

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 

 


