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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на ДП „НКЖИ“, гр. София 

 
 

На основание Заповед № 24/03.05.2016 г. на Директора на РИОСВ-Хасково и в изпълнение 
на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016 г., на 04.05.2016 г. е 
извършена планова комплексна проверка по документи, както и теренен оглед на сервитута на 
новата ж.п. линия в участък от км 266+000 до км 300+685, както и текущ контрол по изпълнението 
на условията и мерките по Решение № 67-ОС/2008г. за преценяване на вероятната степен на 
отрицателно въздействие и условия по Решение №49-12/2001г. по ОВОС на МОСВ. 

I. Цел на проверката: 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 
обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 
среда. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

Обект „Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград, фаза 
4.2: Харманли - Свиленград” от км 266+000 до км 300+685, с възложител ДП „НКЖИ”, гр. София. 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

1. За участъци 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от фаза 4.2 има подписан акт образец 15, като за участък 1, 2, 3 и 6 
предстои издаване и на акт образец 16. Строително монтажните работи са приключили. 

2. По Решение №49-12/2001г. на МОСВ: 

- Изпълнени са условията: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12 и 14 по време на фаза строителство.  

-Условие 4 не се отнася за този участък. 

-Условие 9 не е изпълнено. Съгласно информация получена от присъстващия на проверката 

представител на “Порр Бау ГмБХ” трасето по фаза 4.2 в участък Харманли – Свиленград от км 

266+000 до км 300+685 не попада в санитарно-охранителни зони при с. Бисер.  

 - По условие 6 – в участък Харманли – Свиленград от км 266+000 до км 300+685 – отпадъчните 
води от Ветеринарно-дезинфекционната станция /Коловоз за миене, Миячен коловоз/, която ще се 
изгради на жп гара Свиленград ще се отвеждат в пречиствателната станция на град Свиленград.  

2. По Решение 67-ОС/2008 на МОСВ:  

- последните проходи за костенурки по мярка 1 от Решението са изградени с насочващи мрежи и 
капаци на канавките при км 272+000, 272+457, 272+914. 273+373, 278+931, 279+353 и 280+500 

- всички условия и мерки по Решението са изпълнение с изключение на следното: 
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- в технологичният план за залесяване – целта на залесяване е т. 3 „интензивно производство на 
дървесина и биомаса“. Следва да се промени съгласно чл. 10, т. 9 – „запазване и възстановяване 
на билогичното разнообразие и на застрашени от изчезване или с ограничени ареали горски, 
дървесни и храстови видове“. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

1. След изпълнението на смекчаваща мярка 15 от Решение № 67-ОС/2008г. на МОСВ – 
тригодишно обгрижване на залесените участъци – ДП НКЖИ да информира РИОСВ-Хасково за 
приключване на предвидените дейности по мярката.    

 Отговорник: Генерален Директор ДП „НКЖИ”   
 Срок: 01.09.2018 г.   

2. В технологичният план за залесяване да се промени целта на залесяване от чл. 10, т. 3 
„интензивно производство на дървесина и биомаса“. Следва да се промени съгласно чл. 10, т. 9 – 
„запазване и възстановяване на билогичното разнообразие и на застрашени от изчезване или с 
ограничени ареали горски, дървесни и храстови видове“.    

 Отговорник: Генерален Директор ДП „НКЖИ”   
 Срок: 20.05.2016 г.    

3. Да се възложи изготвянето на План за опазване на околната среда по време на експлоатация на 
железопътната инфраструктура в съответствие с условие 10 от Решение №49-12/2001г. на МОСВ, 
който да бъде представен в РИОСВ-Хасково.   

 Отговорник: Генерален Директор ДП „НКЖИ”  
 Срок: до издаване на акт 16 за последните участъци 4 и 5   

4. След изграждане на обекта да се представи в РИОСВ-Хасково съгласуван План за действие при 
аварийни ситуации. 

 Отговорник: Генерален Директор ДП „НКЖИ” 
 Срок: 30 дни след съгласуване на плана 

V. Съответствие, последващ контрол: 

По време на извършената проверка на обекта не са констатирани съществени нарушения 
касаещи екологичното законодателство.  

 
 

 
 

 

 


