
Представено от ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – КЪРДЖАЛИ уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за “Укрепване на републикански път II-59 
„Момчилград - Крумовград – Ивайловград“, участък от км 18+250 до км 18+820” 
 

Във връзка с представено от ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – КЪРДЖАЛИ 
уведомление за инвестиционно предложение за “Укрепване на републикански път II-59 
„Момчилград - Крумовград – Ивайловград“, участък от км 18+250 до км 18+820”, на 
основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Хасково 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС): 

Предмет на инвестиционното предложение е трайно изместване на трасето на 
път II-59 "Момчилград - Крумовград - Ивайловград" в компрометирания участък чрез 
изграждане на път с дължина 330м от км 18+400 до км 18+700 и реконструкция на 
участъци от съществуващото трасе от км 18+250 до км 18+400 и от км 18+700 до км 
18+820 с цел безопасно провеждане на движението на ППС и осигуряване на 
нормално транспортно обслужване на населението. През 2015 г. е издадено Решение 
№ХА-39-ОС/2015 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване за вероятната степен на 
отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения върху защитените зони за инвестиционно предложение за изпълнение на 
"Строителство на временен обходен път във връзка с активирало свлачище на път II-
59 "Момчилград - Крумовград" при км 18+600". 

Впоследствие са оказва, че решението за справяне с възникналото свлачище е 
трайно ситуационно изместване на трасето на път II-59 в засегнатия участък. 
Възложено е проектиране на "Укрепване на републикански път II-59 "Момчилград - 
Крумовград - Ивайловград", участък от км 18+250 до км 18+820". Новопроектираното 
трасе в максимална степен следва трасето на временния обходен път, но поради 
нивелетни причини се предвижда реконструкция и на част от съществуващото трасе, 
при което се увеличава засегната площ. 

За инвестиционното предложение "Строителство на временен обходен път във 
връзка с активирало свлачище на път II-59 "Момчилград - Крумовград" при км 18+600" 
е издадено решение №27-I-1/31.08.2015г. за предварително съгласуване на промяна 
на предназначението на поземлен имот в горска територия, частна държавна 
собственост на комисията по чл.75, ал.1, т.2 от ЗГ при РДГ - Кърджали. 

Заявеното инвестиционно предложение попада самостоятелно в обхвата на т. 
10, буква „д” от Приложение 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.  

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № КД-04-
694/15.12.2016 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив, ИП е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР за постигане на целите на околната среда 
и Закона за водите. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че участък от км 18+250 до км 18+820 от път ІІ-59 „Момчилград-
Крумовград- Ивайловград“, за който се предвижда укрепване не попада в границите 
на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 



обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение 
№ 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания.   

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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., посл. изм. и 
доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

Предвид горното, преценката за вероятната степен на отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона ще бъде 
извършена на етап внасяне на Приложение 2 от Наредбата за ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Момчилград, кметство село 
Карамфил и Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“. 

 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 21.12.2016 г./ 


