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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 12 ПР/2017г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 
6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище 
от РЗИ – Хасково 
 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на местен път с трайна настилка, с дължина 0,640 км през имоти 
с №№ 000627, 001039, 001040, 001573, 033065, 513042, 514002, 514003, 514004, 514005, 
515001, 515002, 515079, 901114, 901116, 901121, 901123, 901124 в землището на гр. 
Свиленград“  няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 
човешкото здраве. 
 
възложител: Община Свиленград 

със седалище: гр. Свиленград, бул. „България“ № 32, Булстат: 000903825 
 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на местен път с трайна настилка, 
с дължина 0,640 км през имоти с №№ 000627, 001039, 001040, 001573, 033065, 513042, 
514002, 514003, 514004, 514005, 515001, 515002, 515079, 901114, 901116, 901121, 901123, 
901124  в землището на гр. Свиленград. 

С изграждането на пътя ще осъществи връзка на земеделските имоти с някои 
съществуващи пътища. Трасето на пътя минава през терен, който е съществуващ 
селскостопански път, осигуряващ движението на селскостопанка техника и е труден за 
достъп с автомобилен транспорт. Новопроектираният път ще бъде асфалтиран и осветен. 
Дейностите, предвидени при изграждането на местния път са: земни работи – изкоп и насип; 
външно ВиК; електро работи; пътни работи – настилка от трошен камък, полагане на 
неплътен асфалт (биндер) и плътен асфалтобетон. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 10, буква „д“ от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 



2 
 

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. 

С писмо на РИОСВ – Хасково с изх. № ПД-1274/06.01.2017г. на основание чл. 91, ал. 2 
от ЗООС е допуснато извършването на една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, 
която в случая е процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имоти №№ 000627, 001039, 001040, 001573, 033065, 513042, 514002, 514003, 
514004, 514005, 515001, 515002, 515079, 090114, 901114, 901116, 901121, 901123, 901124 в 
землището на гр.Свиленград, през които се предвижда изграждане на местен път с трайна 
настилка, с дължина 0,640 км не попадат в границите на защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната 
мрежа Натура 2000. Най - близко разположена е защитена зона BG0000578 „Река 
Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 
местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., 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.  

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и 
въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на 
местен път с трайна настилка, с дължина 0,640 км през имоти №№ 000627, 001039, 001040, 
001573, 033065, 513042, 514002, 514003, 514004, 514005, 515001, 515002, 515079, 090114, 
901114, 901116, 901121, 901123, 901124 в землището на гр. Свиленград, няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.  

 
 

 
МОТИВИ: 

 
I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение има за цел да осъществи достъп до позлемени имоти в 
местност „Бялата пръст“, в землището на гр. Свиленград. 

2. При строителството на пътя се предвижда да бъдат използвани следните материали: 
вода, пясък, трошен камък, гориво за техниката. 

3. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще 
бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците. 

4. За реализацията на ИП не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни 
води. 
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5. При строителните работи е възможно създаване на дискомфорт от работата на 
строителната техника и при доставката на необходимите материали, което ще бъде с 
временен характер. 

6. Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия 
на труд при извършване на строително - монтажните работи.  

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на гр. Свиленград, общ. 
Свиленград. 

2. Не се налага заемане на допълнителни площи по време на строитеството за временни 
дейности, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в 
района. 

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси, поради ограничения 
обхват на ИП. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Предвид, местоположението на имотите, предмет на инвестиционното предложение, 
не се очаква реализацията му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване 
на природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000578 „Река 
Марица“. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитена зона BG0000578 „Река Марица“, както и до 
увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от 
значение за видовете предмет на опазване в нея.   

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания 
предмет на опазване в защитената зона, в която попада, като резултат от реализацията 
му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно 
предложения със сходен характер.  

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително 
същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и 
целите на опазване в защитена зона BG0000578 „Река Марица“.   

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не 
преполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация. 

3. Шумовото и праховото натоварване ще бъдат минимални, локализирани в рамките на 
ограничен район – работната площадка, която ще бъде на разстояние повече от 7 км 
от най - близката жилищна зона (кв. „Капитан Петко Войвода“). 

4. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-164#1/01.02.2017г. на 
основание предложената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се предполага риск 
за здравето на населението. 
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
поставил съобщение на информационното табло на Община Свиленград за начина на 
достъп до информацията. 

2. С писмо с изх. № И - 799/07.02.2017г. Община Свиленград уведомява РИОСВ - 
Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на общината за 14 - 
дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото 
инвестиционно предложение. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният 
срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 
 
 
 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ - Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 
 
 
 
 
 
ИНЖ. Д. ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите - Хасково 
 
 
Дата: 10.02.2017г. 
 
 
 


