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РЕШЕНИЕ № ХА - 31 - 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.) във връзка с чл.6а от същата и представената  писмена документация от 

възложителя, съгласно Част А, Приложения №1 и №2 към чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за 

ОС с писма с Вх.№ ПД-587/15.08.2013г.  

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение за рехабилитация на път KRZ 2225 

(гр.Крумовград- с.Луличка) – махала Орех (ІІІ-509) от км 0+000 до км 7+000, община 

Крумовград, обл. Кърджали, 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: път KRZ 2225 (гр.Крумовград- с.Луличка) – махала Орех (ІІІ-509) от км 

0+000 до км 7+000 

 

Възложител: Община Крумовград, пл.”България” № 5, гр.Крумовград, обл.Кърджали 
 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

Проектът „Път КRZ2225 (Крумовград-Луличка)- махала Орех-(ІІІ-509) от км 0+000 до 

км7+000” е отклонение от пътя Крумовград – Луличка.  

Пътят е изграден преди повече от 30 години, асфалтовата настилка е напукана напречно и 

надлъжно, обрушена е, с множество кръпки след текущи ремонти, канавките са затлачени и 

обрасли с храсталаци. Всичко това затруднява движението на МПС и безопасността, което 

налага рехабилитация на пътната настилка и ремонт на съоръженията съгласно изготвения 

работен проект. 

Пътят е еднолентов с ширина 3.5 м, предвидени са банкети от двете страни на пътната 

настилка, канавки и водостоци. Заложените дейности включват рехабилитация на 

асфалтовата настилка, ремонт на пътните съоръжения и изграждане на нови, където е 

необходимо в границите на съществуващия път. 

По  време на строителството като площи за временни  дейности ще се ползва част от 

съществуващата асфалтова настилка и отбивките по трасето на пътя. 

Не се очаква генериране на значителни количества отпадъци. Изкопаната излишна пръст 

пръст ще се извозва до посочено от общината място.  Строителните отпадъци при фрезоване 

на старата асфалтова настилка ще се използват повторно при оформяне на банкети на пътя. 

 

Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС значителен участък от 

предвидения за рехабилитация път KRZ 2225 (гр.Крумовград- с.Луличка) – махала Орех (ІІІ-

509) от км 0+000 до км 7+000 попада в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” 



приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна. В близост до площта на инвестиционното предложение е защитена 

зона BG0002012 „Крумовица”, обявена със Заповед № РД-765/28.10.2008г. за опазване на 

дивите птици. 

Съгласно представената информация, предвиденият за рехабилитация участък от пътя не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии.   

Във връзка с изискванията на Глава шеста от ЗООС, бе установено, че посочените дейности 

по рехабилитация на път KRZ 2225 (гр.Крумовград- с.Луличка) – махала Орех (ІІІ-509) от км 

0+000 до км 7+000, община Крумовград, обл.Кърджали не попадат в Приложение №1 към 

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

инвестиционното предложение 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 шеста 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. 

 

Съгласуването на инвестиционното предложение за рехабилитация на път KRZ 2225 

(гр.Крумовград- с.Луличка) – махала Орех (ІІІ-509) от км 0+000 до км 7+000, община 

Крумовград, обл.Кърджали се основава на следните 
 

 

МОТИВИ: 
 

1. Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в инвестиционното 

предложение дейности, при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или 

унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0001032 

„Родопи Източни”. 

2. Заложените дейности не предполагат трайно влошаване качествата на местообитания за 

размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в 

защитената зона. 

3. Не се очаква дейностите по рехабилитация на пътя в конкретния участък да нарушат 

целостта и кохерентността на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, както и да 

доведат до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и 

прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 

защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 

програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

5. Очаква се генерираните при рехабилитацията на пътя, вид и количества шум, емисии и 

отпадъци да не надвишават значително същите съм момента, поради което няма да доведат 

до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на 

безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона 



Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се 

съгласува при спазване на следните 

 

УСЛОВИЯ: 
 

1. При рехабилитацията на пътя да не се допуска увреждане и унищожаване на крайпътната 

растителност. 

2. Да не се допуска изграждане на нови технологични пътища и площадки извън сервитута 

на пътя. 

3. Да не се допуска трайно депониране на генерираните строителни отпадъци в защитената 

зона, същите де се извозват до съответните депа. 

 

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: 20.08.2013 г.  

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


