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РЕШЕНИЕ № ХА - 23 - ОС / 2013 г. 
 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 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. 

94 от 30.11.2012 г.) и представената  писмена документация 
 

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-520/08.07.2013г. на РИОСВ- Хасково 

за изграждане на мост над р.Бориславци (Олу дере) по път ІІІ-8081 Долни Главанак – 

Бориславци – Малки воден при км.19+185 върху разрушено мостово съоръжение и 

възстановяване на асфалтобетонова настилка от км 19+039,51 до км 19+320,11 на същия път, 

което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 
 

Местоположение: Участъкът км 19+039,51 до км 19+320,11на път ІІІ-8081 Долни Главанак – 

Бориславци – Малки воден, в който ще се възстановява асфалтово бетоновата настилка и км 

19+185, в който ще се изгражда мост върху разрушено мостово съоръжение. 

 

Възложител: АПИ Областно пътно управление- Хасково, бул.”Съединение” № 38, 

гр.Хасково 
 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

Съгласно внесената документация, АПИ Областно пътно управление- Хасково предвижда 

изграждане на мост над р.Бориславци (Олу дере) по път ІІІ-8081 Долни Главанак – 

Бориславци – Малки воден при км 19+185 върху разрушено мостово съоръжение и 

възстановяване на асфалтобетонова настилка от км 19+039,51 до км 19+320,11 на същия път. 

Мостът е разработен като температурно-непрекъсната гредова конструкция- двустранно 

съоръжение с обща дължина L=(2х14.10)=58,20 м. Връхната конструкция ще бъде изградена 

от 7 бр.главни греди с дължина 14.00 м и статистически отвор13.20 м, напречното му сечение 

е правоъгълно, с ширина 36 см и височина 90 см. Гредите се изготвят от обикновен 

стоманобетон. Ще се извършват класическите строителни дейности включително и 

асфалтово грундиране и трикратно намазване с топла битумна обмазка. Генерираните 

строителни отпадъци ще се депонират съгласно Закона за управление на отпадъците и във 

връзка с изискванията на общинска администрация Маджарово. 

 

Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС предвидените дейности 

засягат защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и в защитена зона BG 0002106 

„Язовир Ивайловград”, обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008г. за опазване на дивите 

птици.  



Съгласно представената информация, участъкът от път ІІІ-8081, в които ще се реализират 

предвидените дейности не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии.   

 

Посочените по-горе дейности по реализацията на инвестиционното предложение не попадат 

в Приложение №1 към чл.92, т.1, както и в Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, 

предвид което същото не е предмет на задължителна оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно 

изискванията на раздел І и ІІІ от Глава VІ на ЗООС. 

 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото е извън обхвата на чл.2, 

ал.1 от Наредбата по ОС.  

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и 

компетентния орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по реда на 

чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

 

Предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи на оценката е направена проверка за 

допустимост по смисъла на чл.12, ал.5, във връзка с чл.12, ал.1 от Наредбата за ОС. С 

писмо с Изх.№ КД- 04-244/09.07.2013, Басейнова дирекция- Източнобеломорски район 

потвърждава допустимостта на инвестиционното предложение, при спазване на 

посочените по- долу условия. Конкретното инвестиционно предложение подлежи на 

разрешителен режим по Закона за водите. 

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 бе установено, че инвестиционното предложение 

е допустимо спрямо режима на защитена зона BG 0002106 „Язовир Ивайловград” за 

опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й. 

 

Съгласуването на инвестиционното предложение за изграждане на мост над р.Бориславци 

(Олу дере) по път ІІІ-8081 Долни Главанак – Бориславци – Малки воден при км.19+185 върху 

разрушено мостово съоръжение и възстановяване на асфалтобетонова настилка от км 

19+039,51 до км 19+320,11 на същия път се основава на следните 
 

 

МОТИВИ: 
 

1. Предвид характера и обема на инвестиционното предложение при спазване на поставените 

условия не се очаква загуба на площ от местообитания и местообитания на видове предмет 

на опазване в горепосочените зони.  

 2. Дейностите по инвестиционното предложение не предполагат допълнителна 

фрагментация на местообитания или популации на видове спрямо първоначалното им 

състояние. 

3. В сравнение с настоящия момент, при спазване на поставените условия, реализацията на 

инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до намаляване числеността и 

плътността на популациите на видовете растения и животни, предмет на опазване в 

защитените зони.  

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие 

върху защитените зони. 

5. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 

очакват кумулативни въздействия върху защитените зони. 



 

УСЛОВИЯ: 
 

 

1. Да не се допуска унищожаване на естествена дървесна растителност по бреговете, както и 

трайно депониране на генерираните строителни отпадъци в защитената зона. 

2. Да не се допуска замърсяване на повърхностното водно тяло от дейностите по реализация 

и експлоатация на инвестиционното предложение. 

 

 

 
При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 

възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен срок след 

настъпване на измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните 

лица носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното 

разнообразие. 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на 

околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като 

основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - 

дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или 

Административен съд Хасково. 

 

 

Дата: 09.07.2013 г.  

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


