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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 56 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, 
ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и 
въз основа на представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към 
чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено 
становище от РЗИ-Хасково 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Създаване на зона за отдих и туризъм и приключенски парк в местността 

„Дупката“, землище на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитени зони и човешкото здраве 

възложител: Община Ивайловград 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

С инвестиционното предложение се предвижда създаване на зона за отдих и туризъм, 
която ще включва екопътеки, паркинг, игрище баскетбол, игрище волейбол, изгледна 
площадка, приключенски парк в местността „Дупката“. В изброените обекти са предвидени 
следните дейности: 

 Екопътеки – те следват съществуващите трасета на горски пътеки. По трасето на 
екопътеките се предвижда монтиране на мебели за сядане – пейки на подходящи за 
почивка места с добър изглед и информационни табели. 

 Паркинг с 40 места с пешеходни тротоари с места за сядане – пейки, перголи, кошчета 
за отпадъци, информационни табели и място за почивка до съществуващата чешма. 
Предвижда се също химически тоалетни за мъже, жени и хора с увреждания с 
резервоар за вода и препарати, а така също и беседка за групова почивка на туристи. 

 Изгледна площадка с възможност за наблюдение на панорамата във всички посоки. 

 Вход на пещерата „Дупката“ – предвижда се укрепване на дефектиралите участъци на 
предпазния парапет. 

 Приключенски парк - на територията на имот №000163 се предвижда изграждането на 
акцента във функционалната програма на зоната за отдих и туризъм – приключенски 
парк за деца в различна възраст и ниво на умения.  

 Волейболно игрище – на съществуващата площадка от асфалто-бетон се предвижда 
изграждане на волейболно игрище.  

 Баскетболно игрище – предвижда се основен ремонт на съществуващата спортна 
площадка с подмяна на настилка, облицовки обзавеждане и прилагане на 
допълнителни елементи. 
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 12, буква „е” от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършването на оценка въздействието върху околната среда с 
компетентен орган за произнасяне с решение - Директорът на РИОСВ-Хасково. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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 и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение. 

 

М О Т И В И: 
 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение цели без промяна на параметрите на екологичната 
среда, в рамките на съществуващите урбанистични елементи да се организира на територията 
на местността зона за отдих и туризъм и приключенски парк, която да включва всички 
съществуващи атрактивни елементи, като подобрява тяхното състояние и обогатява 
функциите им. 

2. Екопътеките ще следват съществуващи трасета на горски пътеки. Едната екопътека ще 
започва от паркинга в имот с № 000004 до съществуващия път и ще преминава през имоти 
000004 и 000314, като ще заема съответно 0,233 дка и 0.055 дка от имотите. Втората 
екопътека ще преминава през имот с № 000821 между два участъка на съществуващия път и 
ще заема площ от имота 0.080 дка, като няма да се засяга площта от пътеката попадаща в 
защитена местност „Дупката“. Всички сектори на екопътеките ще бъдат изпълнени с еднакъв 
детайл, който предвижда следните операции: плитък изкоп с ширина 1,2 м, настилка от 
трамбована трошенокаменна фракция с дебелина 15 см и повърхностен слой от трамбована 
почва с дебелина 5 см. 

3. Паркинга ще бъде за 40 места и се намира в непосредствена близост до регулацията 
на гр. Ивайловград на територия, на която са извършвани изкопно-насипни дейности и 
съществува заравнен участък без едроразмерна растителност. Паркинга се разполага в имот с 
№ 000004 на площ 1.730 дка. 

4. В зоната южно от втория вираж на съществуващия път на естествена насипна тераса се 
предвижда обособяване на изгледна площадка с възможност за наблюдение на панорамата 
във всички посоки. Тя ще се реализира в имот с № 000314 на площ от 0.221 дка. 
Съоръжението ще представлява насип за създаване на добре озеленена дистанция до 
пътното платно и сглобяем декинг с настилка от техническо дърво. Образува се своеобразна 
трибуна за зрители, които преминават и седящи места. 

5. Предвижда се укрепване на дефектиралите участъци на предпазния парапет на входа 
на пещерата „Дупката“. Освен тази дейност в границите на защитена местност „Дупката“ не се 
предвиждат никакви строителни, ремонтни, благоустроителни или каквито и да било други 
дейности, които да противоречат на статута на местността. Всички елементи на зоната за 
отдих и туризъм ще бъдат разположени на територията извън обхвата на защитената 
местност, в пълно съответствие с характеристиките на всеки отделен имот. 

6. На територията на имот с № 000163 върху площ от 2.805 дка се предвижда 
изграждането на приключенски парк. Имотът се тангира от югозапад от съществуващия 
обслужващ път и се състои от борова гора и поредица от малки свободни пространства. 
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7. Игрището за баскетбол се намира в имот с № 000125 и ще заема площ от 1.120 дка. 
Предвижда се основен ремонт на съществуващата спортна площадка с подмяна на настилки, 
облицовки, обзавеждане и прилагане на допълнителни елементи.  

8. На съществуваща площадка от асфалто-бетон се предвижда изграждане на 
волейболно игрище на площ от 0.455 дка в имот с №001002. Ще се състои от спортно поле 
9/18 и обслужващи зони покрити с противоударна настилка и околовръстен тротоар с 
декоративна настилка и места за сядане. 

9. За нуждите на инвестиционното предложение не е необходимо водоснабдяване. За 
посетителите на зоната за отдих ще има монтирани химически тоалетни. 

10. Отпадъците, образувани по време на изграждането и експлоатацията на обекта ще 
бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.  

11. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

12. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 
предложение, както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще засегне имоти с №№ 000004, 
000314, 000821, 000125, 001002, 000163, 000993 в землището на град Ивайловград, общ. 
Ивайловград, обл. Хасково, те са общинска и държавна собственост. За ползване на имотите 
държавна частна собственост (МЗГ-ДЛ) за целите на разглежданото ИП, Община Ивайловград 
има писмено съгласие от „Югоизточно държавно предприятие ДП“ - гр. Сливен към МЗГ. 

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, с изключение на имот 
№ 000993, който попада в ЗМ Дупката, обявена със Заповед № 328/08.05.1992г. за опазване 
на редки и защитени диворастящи орхидеи и пещерата Дупката. Входа на пещерата, 
разположена в имот № 000993 е ограден с бетонов пръстен и метален парапет. Предвижда се 
укрепване на дефектиралите участъци от парапета, което не е в противоречие със забраните 
поставени в заповедта за обявяване на защитената местност. Имотите предмет на 
инвестиционното предложение не попадат в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа 
Натура 2000. В непосредствена близост до площта на инвестиционното предложение са 

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

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002106 

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

2. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 
основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за създаване на зона 
за отдих и туризъм и приключенски парк в местността Дупката в землището на гр.Ивайловград, 
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няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитераните 
защитени зони, поради следните мотиви:  

3. 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 и местообитания на 
видове предмет на опазване в зоните;   

- фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на 
опазване в защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002106 „Язовир Ивайловград”;  

- генерираните вид и количества шум и отпадъци от реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение да надвишават значително същите съм момента, поради което 
да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на 
безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони;  

- 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. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № РД-02-976#1/11.07.2016 г. РЗИ-Хасково счита, че не би 
следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното 
предложение.  

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 
се очаква трансгранично въздействие. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 
засегнатата общественост за предвижданията на инвестиционното си предложение, чрез 
интернет страницата на общината. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят 
Община Ивайловград е обявил на засегнатата общественост информацията по приложение № 
2 за разглежданото инвестиционно предложение, като в резултат на осигурения 14-дневен 
обществен достъп не са постъпили възражения, мнения и становища.  

3. В РИОСВ-Хасково не е постъпвала информация за депозирани възражения срещу 
реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от 
засегнатото население. 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. При реализацията на инвестиционното предложение да не се допуска навлизане и 
извършване на каквито и да е дейности в границите на ЗМ Дупката, с изключение на 
преминаване по асфалтовия път и укрепване на дефектиралите участъци от парапета, 
ограждащ пещерата. 
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2. В началото и края на съществуващите пътеки, преминаващи през защитената местност 
да се поставят табели, съдържащи забраните по заповедта за обявяване на ЗМ Дупката, след 
съгласуване на местоположението им и текста с РИОСВ-Хасково. 
3. На образувания срещу пещерата подход за автомобили (в имот 000202), по който се 
навлиза в защитената местност до съществуваща беседка, да се поставят ограничаващи 
съоръжения, които да не позволяват навлизането с  транспортни средства в границите на 
защитената територия, като вида им и начина на поставяне предварително се съгласуват с 
РИОСВ-Хасково.  
4. След реализация на обекта общинска администрация да осигури почистване и 
транспортиране на генерираните строителни отпадъци до съответните депа. 
5. Общинска администрация да изготви и изпълнява график, по който да се почистват 
кошчетата за отпадъци, както и евентуално изхвърлените в площта, предмет на 
инвестиционното предложение, отпадъци. 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

 

За Директор РИОСВ: 

(инж. Л. Дайновски)  
(Съгласно заповед № 3/15.01.2016 г.  
на Директора на РИОСВ – Хасково) 

 
 

 

Дата: 19.07.2016 г. 

 

 
 


