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Изх. №ПД-283/31.07.2017г. 
 
 
До 
Южноцентрално държавно предприятие 
 
 
ОТНОСНО: Основен ремонт на траен горски път с.Летовник- връх Дамбалъ, преминаващ 
през землищата на с.Чомаково, с.Свобода и с.Летовник, общ.Момчилград. 
 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-283/24.07.2017г. на РИОСВ-Хасково за основен 
ремонт на траен горски път с.Летовник- връх Дамбалъ, преминаващ през землищата на 
с.Чомаково, с.Свобода и с.Летовник, общ.Момчилград, на основание чл.6а, т.2 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., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 
г.), Ви уведомявам следното: 

Основен ремонт на траен горски път с.Летовник- връх Дамбалъ, преминаващ през 
землищата на с.Чомаково, с.Свобода и с.Летовник, общ.Момчилград, попада в обхвата на 
чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.   

Целта на инвестиционното предложение е основен ремонт на траен горски път с.Летовник- 
връх Дамбалъ, общ. Момчилград, съгласно Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството 
в горските територии без промяна на предназначението им, съответстващи на определената 
проектна скорост. В обхвата на пътя попадат имоти № 001503 в землището на с.Чомаково, 
№ 020143 в землището на с.Свобода и №№ 005088, 005095, 005094, 005092, 005091 в 
землището на с.Летовник, общ.Момчилград. С инвестиционното предложение се цели: 
подобряване на транспортни-експлоатационните качества, с оглед осигуряване условия за 
безопасност на движението и добро отводняване на пътя; с подобряване на транспортната 
инфраструктура в държавните горски територии попадащи на територията на ЮЦДП 
Смолян и по-конкретно на територията на „ДГС Момчилград“ се цели провеждане на 
горскостопански и ловностопански мероприятия, опазване на горските територии от 
пожари, охрана на горите и дивеча; не на последно място целта е да се подобри 
организацията на дърводобивния процес, ритмична експедиция на дървесина от обектите 
гравитиращи към посочения горски път, както и положителното отношение на населението 
на Община Момчилград към дейността на ТП „ДГС Момчилград", по които ще може да се 
пътува и с леки автомобили. Пътят е с приблизителна обща дължина 3,500 км. и се намира 
в планински терен. Съществуващото трасе на пътя е на земна основа. Трасето започва от 
кръстовище с път с. Летовник - с. Чомаково. Радиусите на хоризонталните криви отговарят 
за проектна скорост 20-40 км/ч за участъците на открит път. Характерът на терена е 
планински с големи надлъжни наклони. Съществуващите габарити в участъка на открит 
път са променливи, като пътното платно варира от 3,00 до 5,00 м. В отделни участъци се 
наблюдават стеснени участъци, има множество зауствания на горски пътища. В участъка 
отводнителните окопи липсват. Скатните и повърхностните води при снеготопенето и 
валеж се оттичат по земното платно и то е силно разрушено. Съществуващите 3 броя 
тръбни водостоци са запушени или частично разрушени, на които не са извършвани 
ремонти от построяването им. Състоянието на съществуващата настилка е 



 

 

незадоволително. Няма оформени напречни наклони в права и в хоризонтални криви. 
Напречните наклони не отговарят на нормативните изисквания за горски пътища, което 
прави трудно отводняването им. Наличието на неравности и свличания затрудняват 
преминаването на автомобили, дърводобивна и горска техника. Общата дължина на 
инвестиционното предложение е приблизително 3,500 км. с обща площ 14310 м2. Описание 
на основните процеси: при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение (ИП) не се унищожат съществуващи земи, растителност и сгради; няма нужда 
от провеждане на предварителни изследвания и проучвания във връзка с ИП; строителните 
дейности, които се предвиждат да се извършат за реализацията на ИП са: изкопни работи 
(земни и скални почви) с дълбочина до 2,00 м, насипни работи за осигуряване на земно 
легло, полагане на основа от несортиран трошн камък - 20 см за основното трасе и банкети, 
полагане на неплътен асфалтбетон – 4 см, полагане на плътен асфалтобетон – 4 см, 
изграждане на нови съоръжения за отводняване на мястото на компрометираните и ремонт 
на съществуващите, полагане на хоризонтална маркировка и монтаж на пътни знаци; не са 
предвидени дейности по разрушаване на съществуващи сгради, конструкции или др.; има 
необходимост от обособяване на временни площадки, използвани за складиране на 
строителни материали, фургони за техническия персонал и строителните работници 
местоположението на които ще се уточнят с Община Момчилград извън площадката; 
земните маси от изкопите ще се влагат в строежа или на определено депо от Община 
Момчилград. Съобразявайки изложената в уведомлението за ИП характеристика на 
разглежданото инвестиционно предложение, считаме че дейностите по реализиране на ИП 
няма да доведат до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната 
среда, тъй като: техническото решение в план и профил съвпада или е максимално близко 
до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на пътя;  на места, в 
хоризонталните криви с радиус по-малък от нормативния с цел подобряване на 
техническите параметри са направени корекции, с които да не се променя съществуващия 
сервитут на пътя; площадките за принудително спиране и разминаване са предвидени по 
продължение на цялото трасе на местата с естествени уширения и на такива с минимални 
изкопни работи;  не се  предвиждат взривни работи; не се засягат обекти, подлежащи на 
здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство; не се 
очаква инвестиционното предложение да окаже въздействие върху най-близко намиращите 
се гранични на Р България държави; не се предвижда схема на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура. 

Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на 
Глава шеста от ЗООС за така заявеното инвестиционно предложение. 

Имоти № 001503 в землището на с.Чомаково, № 020143 в землището на с.Свобода и №№ 
005088, 005095, 005094, 005092, 005091 в землището на с.Летовник, общ.Момчилград 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 до имотите предмет на инвестиционното предложение са защитена 
зона BG0001032 „Родопи Източни” приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, 
обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици.    

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, 
при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони 
BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002013 „Студен кладенец”. 



 

 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 
заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане 
на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.   

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 
закони и подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 
обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 
да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по   
околната среда и водите- Хасково 


