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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА – 11 - ОС / 2014 г. 

 

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 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 (ДВ, бр. 73/2007г.) и представената  писмена документация 

 

относно: Инвестиционно предложение: „Мобилна трошачна инсталация за чакъл” в имот № 

000607 – землище на Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково. 

възложител: ТЕРНА АД КЛОН БЪЛГРИЯ - гр. София, бул. България № 110 

 

РЕШИХ: 

 

Съгласувам: Инвестиционно предложение: „Мобилна трошачна инсталация за чакъл” в 

имот № 000607 – землище на Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково. 

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, предмет на 

опазване в защитена зона BG0000578 „Река Марица” от екологичната мрежа Натура 2000. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение попада изцяло в защитенина зона BG0000578 „Река 

Марица”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните местообитания, приети от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

 

Предвижда се поставянето на мобилна трошачна инсталация и организирането на временни 

депа за суровина и готова продукция в част от имот с №000607 в м. „Под гарата” и е с площ 

26.4 дка. Всички основни и съпътстващи дейности ще се извършват в тази площадка. 

Предвидено е използването на трошачна инсталация отличаваща се с повишен производствен 

капацитет до 250т/час, с компактност и висока маневреност на терена. Суровината ще се 

осигурява от взривената скална маса, отделена при подготовката на трасето в границите на 

сервитута. Захранването със суровина ще става посредством багер. От транспортната лента, 

чрез фадрома, готовата фракция ще се товари и транспортира направо на обекта. Суровината 

и готовата продукция ще се съхраняват временно в границата на организираната площадка до 

тяхното извозване, след което се предвижда готовата продукция ще се използва за 

изграждането на насипи по трасето на новата ж.п. линия. 

 

Във връзка с изискванията на Глава шеста от ЗООС, посочените дейности не могат да 

бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на 

регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и екологична оценка. 

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и компетентния орган е преценил 

необходимостта от провеждане на процедура по реда на чл. 31, ал. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

 

 

 

 

 



МОТИВИ: 

 

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитената зона, предвид анализа на предоставената 

информация и критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС. 

2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не засяга защитени 

територии по смисъла на ЗЗТ.  

3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на екологичната мрежа НАТУРА 

2000 в защитена зона „Река Марица” с код BG0000578, но поради начина на трайно 

ползване на поземления имот – „друг вид земеделска територия”, не се очаква фрагментация, 

загуба на площи, както и влошаване на природозащитното състояние на местообитанията на 

видовете и местообитания, предмет на опазване в защитените зони. 

4. Имотът, в който ще се осъществява ИП се намира в бивш стрелкови комплекс, в 

който понастоящем има инфрастуктурни обекти, предпоставка за липса на природни 

местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона. 

5. С реализацията на ИП не се очаква да се наруши биологичната и екологичната 

цялост на зоната. 

 

УСЛОВИЯ: 

 

1. Общата използвана площ за реализацията на ИП да се ограничи до 26 дка от ПИ 

№000607 като инсталацията и временните депа се разположат непосредствено до 

депонираните земни маси. 

2. Преработеният материал да не се депонира в горепосочената защитена зона. 

Същият да се извозва своевременно, като се ползва само за влагане по трасето на ж.п. 

линията. 

3. Да се ползват само съществуващите пътища. 

 

 
 При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото 

решение, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен 

срок след настъпване на измененията. 

 При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, 

виновните лица носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за 

биологичното разнообразие. 

 Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора 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. 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 

14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на 

МОСВ или Административен съд Хасково.28.05.2014 г. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 
 


