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Изх .№ПД-823/23 .08 .2016г.  
 
 
До   
Кмета на  
Община Минерални бани  
с.Минерални бани 
ул. „Васил Левски” №3 
Община Минерални бани 
 
ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Рехабилитация на общинска 
пътна мрежа път HKV1122/III-506/, /Спахиево-Караманци/- Сърница” 

 
Уважаеми г-н Искендер, 
 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-823/17.08.2016г. за 
горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 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 (Наредба 
ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното: 
 
Инвестиционно предложение за „Рехабилитация на общинска пътна мрежа път HKV1122/III-
506/, /Спахиево-Караманци/- Сърница”попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

С инвестиционното предложение се предвижда възстановяване носимоспособността и 
равността на съществуващата пътна настилка за Подобект: „Общински път HKV1122/III-506, 
/Спахиево- Караманци /- Сърница“. 

Общински път HKV1122, който ще бъде рехабилитиран чрез изпълнение на настоящия 
проект е с дължина 3 609,17м и следните параметри: 

 началото при км 0+000 е кръстовище с републикански път III-506, /Спахиево- 
Караманци/. 

 краят при км 3+609.17 е при влизане в с.Сърница. 
 габарит 6.00м/8.00м, което включва пътно платно 6.00м (две ленти по 3.00м) и 

двустранно разположени банкети по 1.00м. 
В по-голямата част от трасето отводняването на настилката е лошо – земните канавки са 

затлачени и нивото на банкетите не позволява добро отводняване. Това довежда до 
преовлажняване на основата, загуба на носимоспособност на участъци от настилката и като 
следствие от това поява на надлъжни и мрежовидни пукнатини на асфалтобетоновото 
покритие. 

В участъка на пътя се намират 9 броя съоръжения: тръбни, плочести и сводести 
водостоци. 

Участъците на втока и оттока на всички съоръжения са затлачени. Носещите 
конструктивни части на съоръженията са в добро техническо състояние. 

Запазва се съществуващия габарит 6.00м/8.00м. 
Рехабилитацията обхваща следните видове работи, включени в проектната 

документация: 



1. Възстановяване носимоспособността и експлоатационните характеристики на 
настилката. 

2. Възстановяване на банкета. 
3. Възстановяване на отводнителните окопи. 
4. Възстановяване отводняването на съоръженията. 
5. Подобряване сигурността на движение за ППС с поставяне предпазни еластични 

огради на високите насипи. 
6. Предвижда се изграждане на асфалтобетонова настилка с дължина 15,00м  (20,00м) на 

всички селскостопански обслужващи пътища, които са на земна основа и се вливат в път 
HKV1122. Целта е да не се замърсява настилката на общинския път от селскостопански 
машини. Където е необходимо ще бъдат изградени тръбни водостоци Ф500 за преминаване на 
водата от отводнителните окопи под мястото на заустване. 

7. Подобряване сигурността за движение на ППС с полагане на нова хоризантална 
маркировка и поставяне на нови знаци. 
 
Горепосоченият път  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попада в  обхвата  на защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие -  ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” 
определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 
 

Посочените по – горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Рехабилитация 
на общинска пътна мрежа път HKV1122/III-506/, /Спахиево-Караманци/- Сърница”, с 
възложител Община Минерални Бани, не попадат в позициите на Приложение № 1 и 
Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не подлежат на 
регламентираните с Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната 
среда /ОВОС/ и екологична оценка /ЕО/. 

 
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 
реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираната  
защитена зона ЗЗ BG 0001031  „Родопи Средни”, за опазване на природните местообитанията 
на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  
 
В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на 
компетентния орган за така заявеното ИП за „Рехабилитация на общинска пътна мрежа път 
HKV1122/III-506/, /Спахиево-Караманци/- Сърница” е, че не е необходимо провеждане на 
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 
получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 
актове. 
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при 
което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- 
Хасково за промените.   
 
инж. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по                                                               
 околната среда и водите- Хасково 
  


