
Представено от ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ уведомление за „Реконструкция на полски 

път в имот 35047.8.130 и изграждане на път в имот 35047.8.156 в землище на с. Каблешково, 

общ. Черноочене“ 

 

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

499/30.04.2020г. 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 Ви 

информира за следното: 

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

Предвижда се разширение на съществуващ общински асфалтов път /имот с 

идентификатор 35047.8.130 с. Каблешково/ с дължина 100м и ширина 4м да се увеличи на 6м и 

изграждане на нов участък с дължина 120м и ширина 6м, при което се засяга имот с 

идентификатор 35047.8.156 с. Каблешково. Целта на инвестиционното предложение е да се 

осигури транспортен достъп до имот с идентификатор 35047.8.260 с. Каблешково, в местността 

„Асара“, където се извършват молитвени ритуали. 

Съществуващият участък с асфалтова настилка ще се разшири с около 2м и ще се 

положи един пласт асфалтова настилка с дебелина 4см и ще се изпълни изцяло нов участък с 

дължина 120м. За новият участък се предвиждат земни работи за подравняване на трасето на 

пътя, основа от минерал бетон и асфалтова настилка. 

При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати общински имот 

35047.8.156 с около 1400м2 и частен имот 35047.8.139 с около 10м2. 

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 имоти с идентификатори 35047.8.130, 35047.8.156 и 35047.8.139 по КК на с. 

Каблешково, общ. Черноочене, за които се предвижда реконструкция и изграждане на нов 

участък в общински път с трайна настилка 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 е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с 

Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 2350 

м.). 

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. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до кметство село Каблешково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 13.05.2020г./ 


