
Представено от ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ уведомление за „Реконструкция на 
съществуващи и направа на нови горски пътища на територията на община Минерални 
бани“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

1098/25.09.2018г. относно горепосоченото 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, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 
05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е реконструкция на съществуващи горски 
пътища и направа на нови на територията на Община Минерални бани и се състои от три 
подобекта: 

1. Подобект: Горски път от участък 185"б" до участък 188"г", между местност 
„Чакърeва чешма“, местност „Пробития камък“ и местност „Душка дере“. Общата дължина на 
горския път в проекта е 1989,40 м. Предвиденият за изграждане горски път е по ново трасе. 
Проектът предвижда новият горски път да отговаря на нормативните изисквания за път 
четвърта степен в планински терен с габарит 4,00м (една пътна лента 3,00м и 2 х 0,50м 
банкети) с долен основен пласт от несортиран трошен камък. Предвижда се изграждане на 9 
броя тръбни водостоци. 

2. Подобект: Горски път от участък 192"д" до участък 194"в", между местност „Тошева 
нива“, местност „Джурката“, местност „Могила“, местност „Липовица“ и местност „Пожара“. 
Общата дължина на горския път в проекта е 2671,39 м. Предвижда се реконструкция и 
възстановяване на стар, разрушен и трудно проходим път в участъка км 0+000 км 1+500 и 
изграждане на ново трасе в участъка км 1+500 – км 2+671,39. Поради това, че пътя има важно 
значение за превоз на дървесина и връзка с други горски пътища, е наложително 
възстановяването на стария горски път и направата на нов участък. Проектът предвижда 
новият горски път да отговаря на нормативните изисквания за път четвърта степен в 
планински терен с габарит 4,00м (една пътна лента 3,00м и 2 х 0,50м банкети) с долен основен 
пласт от несортиран трошен камък. Предвижда се изграждане на 8 броя тръбни водостоци. 

3. Подобект: Горски път от местност „Араба конак“ до местност „Чакърeва чешма“. 
Цел на проекта e реконструкция и възстановяване на стар, частично разрушен и трудно 
проходим горски път. Началото на пътя е в местността „Араба конак“ на границата с Горски 
фонд на Община Първомай. Тъй като границата е дере, предвижда се изграждане на 
съоръжение. Пътят продължава до местността „Чакърева чешма“ в направление към 
местността „Вълканова нива“. Дължината му е 4927,82м. Поради това, че пътя има важно 
значение за превоз на дървесина и връзка с други горски пътища, е наложително неговото 
възстановяване. Проектът предвижда новият горски път да отговаря на нормативните 
изисквания за път II степен в планински терен с габарит 5,00м (настилка 3,50м и 2х0,75м 
банкети) с долен основен пласт от несортиран трошен камък. Предвижда се изграждане на 10 
броя тръбни водостоци и 3 броя обръщала за транспортните средства, превозващи дървесина. 

Така заявено 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 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. 

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 община Минерални бани предвижда дейности по реконструкция на 
съществуващи и изграждане на нови горски пътища (общо 3 бр.) в землището на с. Сърница, 
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общ. Минерални бани. В землището на с. Сърница попадат следните защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии: 

 Поддържан резерват Борака, обявена със Заповед №163/19.01.1966 г. 

 Природна забележителност, Орлова скала, обявена със Заповед 
№1427/13.05.1974 г. 

 Природна забележителност, Пробития камък, обявена със Заповед 
№1427/13.05.1974 г. 

 Природна забележителност, Изправения камък, обявена със Заповед 
№3796/11.10.1966 г. 

Землището на с. Сърница попада в обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи 
Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. 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. 3 от 05.01.2018г.) 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 01.10.2018г./ 


