
Представено от Община Ивайловград уведомление за инвестиционно 
предложение за изграждане на „Полски път“ в имот № 000227 в землище на с. 
Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от Община Ивайловград уведомление за 
инвестиционно предложение за изграждане на „Полски път“ в имот № 000227 в 
землище на с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково и на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

След преглед на представената информация става ясно, че Община 
Ивайловград има следното инвестиционно предложение промяна начина на трайно 
ползване на имот № 000227 от „пасище” на „полски път” в землището на с. Гугутка, 
ЕКАТТЕ 18045, общ. Ивайловград. Имота е с начин на трайно ползване „пасище-мера”, 
но на практика се използва за преминаване към поземлени имоти № 045006 и № 
045008. Целта на ИП е част от имота да се използва като полски път за достъп до 
бивш стопански двор с. Гугутка. Общата площ на имота е 687 кв. м., VI категория. 

Полския път ще бъде с дължина 30 м. и ще се изгради като максимално се 
придържа към съществуващото трасе на пътя. Ширината на пътното платно се 
предвижда с 4.00 м., 2 по 0.50 м. за земни банкети и два земни окопа за отводнителни 
канавки. Ширината на пътната настилка 4.00 м. ще се изпълни с трошенокаменна 
настилка по дължината на пътя с напречен профил 30 см. и напречен наклон 
двустранно (3%). Ще се извърши оформяне и попълване на банкетите със земни маси, 
предвиждат се с напречни наклони (5%) едностранно оттичане на повърхностните 
води в отводнителните канавки. Отводнителните канавки се предвиждат с дълбочина 
на изкопа 0.50 м., като заустването ще се изпълни в съществуващите канавки на 
съществуващия път. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „д“ от 
приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното 
предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 
от ЗООС. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имот № 000227, с площ 0,687 дка, НТП пасище, мера в 
землището на с. Гугутка, общ. Ивайловград, в който се предвижда изграждане на 
полски път, свързано с промяна на НТП не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на 
защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002019 „Бяла 
река”, обявена със Заповед № РД-575/08.09.2008 г. за опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени 



зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР). 

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, 
че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона 
BG0002019 „Бяла река”. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство село Гугутка. 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 23.02.2018 г./ 


