
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

 Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково 

 

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 24 

РЕШЕНИЕ № ХА -20 - 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-359/24.06.2015г.  

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на местен общински път KRZ 1436 

/II-58/ - Комунига – Женда - яз.Боровица - Безводно - разрушен участък при km 19+880, 

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: разрушен участък при km 19+880 на местен общински път KRZ 1436 /II-

58/ - Комунига – Женда - яз.Боровица - Безводно 

Възложител: Община Черноочене, ЕИК BG000236164, адрес: ул.Шеста №9, гр.Черноочене 

 

Обща информация за инвестиционното предложение:  

След преглед на постъпилата информация се установи, че възложителят предвижда 

изграждане на нов пътен участък, като алтернативен на прекъснат от активирано свлачище 

съществуващ местен общински път KRZ 1436 "/II-58/ - Комунига – Женда - яз.Боровица - 

Безводно", Община Черноочене в Област Кърджали. Строителните работи се налагат поради 

пропадане и свличане на пътното платно и изцяло прекъсване на пътния достъп до с. 

Безводно, Община Черноочене. 

Проектирането е направено върху цифров модел, съставен от геодезическо заснемане на 

подробностите от ситуация и е съобразено с геоложки доклад. Направеното геодезическо 

заснемане дава основание за добро проектно решение. Геометричните характеристики на 

проектната ос и нивелета съоответстват за проектна скорост Vпр=30 km/h, отговаряща на 

класа на пътя. Проектът предвижда изграждане на нов участък от общинската пътна мрежа с 

трайна асфалтобетонова настилка, като ширината на пътното платно в този участък е 4м. 

настилка и необходимите уширения от ляво и дясно с обща дължина на ново проектирания 

участък 648м. Пътната настилката е оразмерена за средно движение и натоварване 100kN на 

ос и е предвидена със следните пластове: плътен асфалтобетон, неплътен асфалтобетон, 

битумизиран трошен камък, несортиран трошен камък.  Отводняване на общинския път е 

изцяло повърхностно, като оттичането на водите стават посредством надлъжния и напречния 

наклон. Предвидена е система за отводняване на пътя, така че да се предотврати в бъдеще 

преовлажняване на масива и последващо свличане. Предвижда се изграждане на нов тръбен 

водосток Ф100 при km 20+050 и облицован отводнителен окоп по дължината на новата 

пътна отсечка. Дължината на новопроектирания участък е 648m. Началото на новият участък 

е при km 19+488.50 на съществуващото трасе, който е приет за начален километър на новото 

трасе. Крайният километър на новото трасе е km 20+136.50, който съвпада със km 20+192.04 



от съществуващото. Габаритът на пътя в права е 6.00m (4.00m пътно платно и банкети по 

1.00m). Свлечения участък е с дължина 70m - от km 19+900 до km 19+970 по километража на 

съществуващото трасе. Строителните отпадъци ще се идвозят на съгласувани депа. Битовите 

отпадъци, генерирани по време на експлоатацията ще се извозват с организираното 

сметосъбиране на общината. 

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

беше установено, че трасето на горецитирания път преминава през защитена зона 

BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение 

на МС № 661/16.10.2007г., и защитена зона BG0002073 „Добростан”, обявена със Заповед 

№528/26.05.2010 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. 

Посочените по – горе дейности по изграждане на местен общински път KRZ 1436 "/II-58/ - 

Комунига – Женда - яз.Боровица - Безводно" - разрушен участък при km 19+880 не попадат в 

позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава 

шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., посл. изм. обн., ДВ. 

бр. 82 от 26.10.2012г.) процедури по ОВОС и екологична оценка. 

Съгласуването на инвестиционно предложение за изграждане на местен общински път KRZ 

1436 /II-58/ - Комунига – Женда - яз.Боровица - Безводно - разрушен участък при km 19+880 

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 в сравнение с настоящия момент.  

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. 

 
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: 30.06.2015 г.  

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 
 

 

 

 

 

 

 


