
Представено от „ПИМК ИНВЕСТ“ АД уведомление за „Изграждане на локомотивно 

вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец в ПИ 

87086.164.6 по КК на с. Ябълково, общ. Димитровград“ 

Днес 15.02.2021г. във връзка с с постъпили уведомления за инвестиционни предложения с 

вх. № ПД - 1348/28.09.2020г., ПД-1382/02.10.2020г. 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: 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на локомотивно вагонно 

ремонтно депо в ПИ 87086.164.6 по КК на с. Ябълково, Община Димитровград и водовземане 

от един брой съществуващ тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени 

площи и противопожарни цели в случаи на пожар. 

Индустриалният жп клон от гара Ябълково завършва в кариера Ябълково с два 

коловоза и към тях има предпазен коловоз, жп кантар, площадка и съоръжения за товарене на 

чакъл на работни влакове. Обосновка за Ремонтно локомотивно и вагонно депо: Съгласно 

инвестиционните намерения на Възложителя и Виза за проектиране от 08.08.2018г. на главния 

архитект на Община Димитровград е възложено за проектиране на Локомотивно депо за 

екипировка и ремонт на локомотиви и вагони и коловозно развитие състоящо се от два 

коловоза в депото, обходен /гаражен/ коловоз и изтеглителен коловоз. Локомотивното депо ще 

бъде ситуирано на площадката северно от съществуващите коловози и съоръжения за товарене 

на чакъл в кариера Ябълково. За ремонта на локомотивите и вагоните ще бъдат предвидени 

технологично необходимите канали, съоръжения и оборудвано помещение за стругуване на 

колооси на локомотиви и вагони. В ниската част ще бъдат предвидени обслужващи, складови и 

битови помещения. 

„Локомотивно вагонно ремонтно депо“ се състои от следните под обекти: ремонтно 

хале (ремонтен цех) - площ 1182м2 (60м х 19,70 м); хале „ Бандажен струг“ - площ 286м2(18м х 

16м); спомагателен блок /ниска част – площ 420м2(42мх10м), включващ седемнадесет 

производствени и санитарно-битови помещения; открита ремонтна площадка (западна страна 

Ремонтен цех) - площ 1435 м2(41м х 35м); открита транспортна площадка (източна страна 

Ремонтен цех) - площ 1230м2 (41м х30м); ремонтни коловози I и II (преминаващи през 

Ремонтно хале) - начало стрелка №8, съединяващи се стрелка №1; обходен коловоз (гаражен) - 

начало стрелка №10, край стрелка №3; изтеглителен коловоз – начало стрелка №1. Ще бъдат 

изградени две складови помещения (халета метални конструкция и покрив; размери ш 10м/д 

20м/в 5м). Първото е предназначено за Склад едрогабаритни части, агрегати и метални изделия, 

а втория за Склад ГСМ. 

Предвижда се водовземане от един брой тръбен кладенец с дълбочина 76,00m. 

Подземните води ще се използват за измиване на площадки, поливане на зелени площи с 

различна тревна растителност и за противопожарни цели в случаи на пожар. 

При реализиране на инвестиционното намерение няма да се извърши промяна на 

съществуващата пътна мрежа. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 буква „г“ 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 имот с идентификатор 87076.164.6 по КК на с. Ябълково, общ. Димитровград, в 

който се предвижда изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от 

съществуващ тръбен кладенец не попада 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 до имота е разположена защитена зона BG0000578 „Река Марица”, 
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приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания 

(приблизително 1800 м.). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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. 3 от 05.01.2018 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, 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 община Димитровград и кметство на с. Ябълково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 15.02.2021г./ 


