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РЕШЕНИЕ № ХА -19 - ОС / 2015 г. 
 

за преценяване за 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 

94 от 30.11.2012 г.) във връзка с чл.6а, т.2 от същата и представената от възложителя писмена 

документация с Вх.№ ПД-103/05.03.2015г.  

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на въжен пешеходен мост над 

р.Арда с фундаменти разположени в имоти №№ 000082 и 000002 в землището на 

гр.Маджарово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

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

опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

Местоположение: поземлени имоти №№ 000082 и 000002 в землището на гр.Маджарово 

Възложител: Община Маджарово, ЕИК BG000903693, адрес: ул.Петър Ангелов №1, 

гр.Маджарово 

 

Обща информация за инвестиционното предложение: Фундамента на съоръжението на 

левия географски бряг на р.Арда се предвижда да бъде разположен в имот №000082 в 

землището на гр.Маджарово, собственост на община Маджарово (вид собственост: общинска 

частна, Акт за частна общинска собственост №416 от 14.05.2008). Фундамента на десния 

географски бряг на р.Арда  се предвижда да бъде разположен в имот №000002 в землището 

на гр.Маджарово, собственост на Министерство на земеделието и храните. Към момента на 

изготвяне на настоящото уведомление за инвестиционно предложение, община Маджарово 

подготвя изискуемата документация и информация по стартиране на процедура по 

получаване на разрешение за фундиране на съоръжението от собственика на имота. 

Конструктивното решение на мостовата конструкция е развито с висяща въжена система. 

Опорната конструкция е развита чрез опорни стълбове, разположени на двата бряга на реката 

и два контрафорсни блока на разстояние от стълбовете. Зоната от опорния блок до 

стълбовете е решена с монолитна стоманенобетонна конструкция. Участъкът между двата 

стълба, пътното платно, се изгражда от стоманена решетъчна конструкция и стоманена 

настилка. Опорните блокове са кутиеобразни стоманенобетонни елементи, снабдени с 

шахти, в които се разполагат анкерните устройства на главната носеща кабелна система. В 

останалите зони на опорния блок се разполагат баластни тежести. Главната кабелна система 

се състои от 6 броя (по 3 от всяка страна) снопове от тип LC. В зоната на анкериране са 

предвидени детайли от системата Freyssinet. Стоманената конструкция на пътната плоча е 

окачена към главната носеща кабелна система посредством въжени окачвачи с ограничена 

регулируемост на дължината. Тройките кабели контактуват със стълбовете чрез седловидни 

лагери с осигурена механична защита и предвидени условия за обслужване на възела. 

Стълбовете са двуделни, изработени от стоманобетон до ниво един метър над нивелетата на 

пътя и стоманена част до долен ръб на седловиден агер. Стоманобетонната част на стълба е 



пълностенна, със сложна обтекаема планова форма. Стоманената част на стълба е рамков тип 

от горещовалцувани стоманени елементи. Генерираните по време на реализацията на 

инвестиционното предложение строителни отпадъци ще се събират и обработват на 

определените и означени за това места, съгласно производствените, санитарните и 

противопожарни изисквания. 

След преглед на внесеното по чл.10 от Наредбата за ОС уведомление и направена справка 

беше установено, че имотите предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата 

на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните 

местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. и са в близост ( приблизително 

200 м) до защитена зона BG0002014 „Маджарово”, обявена със Заповед № РД-

787/25.10.2008г. за опазване на дивите птици. 

Съгласно представената информация, площта на инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на 

чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата по ОС и подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ от 

същата Наредба. 

При така представената информация посочените дейности не могат да бъдат отнесени към 

някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС, ДВ бр.9182002г. посл.изм. и обн. ДВ бр.82/26.10.2012г.) и не подлежат на 

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

Съгласуването на инвестиционно предложение за изграждане на въжен пешеходен мост над 

р.Арда с фундаменти разположени в имоти №№ 000082 и 000002 в землището на 

гр.Маджарово се основава на следните 

 

МОТИВИ: 

1. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква загуба на площ от 

местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в горепосочените защитени 

зони.  

 2. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до увеличаване 

степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 

предмет на опазване в зоните.  

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага влошаване качествата на 

местообитания за размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видове предмет на 

опазване в защитените зони. 

4. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно 

въздействие върху защитените зони. 

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 

защитените зони, в които попада, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 

момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен 

характер. 

 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се 

съгласува при спазване на следните 

 

 



УСЛОВИЯ: 
 

1. При реализация на инвестиционното предложение да не се допуска увреждане и 

унищожаване на крайречна растителност. 

2. По време на реализацията на инвестиционното предложение, като и при експлоатацията на 

моста да не се допуска замърсяване с битови или друг вид отпадъци в посещаваните райони, 

до които моста осигурява достъп. 

3. Реализацията на инвестиционното  предложение в имот № 000002 да започне след 

получаване на съответното разрешение от собственика на имота. 

 

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. 

Съгласно чл.31, ал.23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване на 

вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, ако в продължение на 5 години 

от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на проекта или 

инвестиционното предложение или по одобряване на плана или програмата. 

 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. 

 

Дата: 25.06.2015 г.  

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


