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Изх .№ПД -360/03 .07 .2015г .  

 

 

До   

Кмета на  

Община Черноочене 

ул. „Шеста” №9 

с. Черноочене 6701 

Общ. Черноочене 

 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Възстановяване на 

разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път ІІ-58, 

разклон махала „Долна” на с. Габрово, от км 0+820 до км 0+940, общ. Черноочене” 

 

 

Уважаеми г-н Осман,  

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-360/24.06.2015г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 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 (Наредба 

ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме 

следното: 

 

Инвестиционно предложение за „Възстановяване на разрушена пътна настилка и 

изграждане на подпорна стена на общински път ІІ-58, разклон махала „Долна” на с. 

Габрово, от км 0+820 до км 0+940, общ. Черноочене”  попада в обхвата на чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС. 

 

Инвестиционното предложение  изпълнение на авариен ремонт на общински път 

II-58 на разклона за махала "Долна" с.Габрово от km 0+820 до km 0+940, Община 

Черноочене. Ремонтните работи се налагат поради пропадане и свличане на част от 

пътното платно и намаляване на габарита за движение. Проектът включва: изграждане 

на нова стоманобетонна подпорна стена; възстановяване на пътната конструкция в 

свлечения участък от общински път II-58 на разклона за махала "Долна" с.Габрово от 

km 0+820 до km 0+940; реконструкция на пътната настилка в участък от 60м на 

общински път; възстановяване на засегнатия банкет и изграждане на частичен тротоар 

по общинския път. Предвидена е система за отводняване на пътя, така че да се 

предотврати в бъдеще преовлажняване на масива и последващо свличане. 

Участъкът предвиден за възстановяване е от km 0+820 до km 0+940 с обща 

строителна дължина - 133.45м. При изпълнение на подпорната стена обикновен изкоп с 



обща плащ - 2912м
3
. Ел. захранване за строителни нужди ще се осигури от агрегати, ако 

е необходимо. Вода за битови нужди ще се използва съществуващата чешма. 

Съблекални ще се помещават във фургони с две помещения. Канцеларията ще се 

помещава във фургон. Тоалетната-химична,преносима ще се постави в близост до 

фургоните. Без необходимо временно строителство. Временни пътища не се 

предвиждат. 

 

Горепосочениат път  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии,но попада в обхвата на  защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие -  ЗЗ BG 0001031  „Родопи Средни” 

определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 
 

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към 

някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираната  

защитена зона ЗЗ BG 0001031  „Родопи Средни”,  за опазване на природните местообитанията 

на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 

преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за  

„Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на 

общински път ІІ-58, разклон махала „Долна” на с. Габрово, от км 0+820 до км 0+940, 

общ. Черноочене“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава 

втора от Наредбата за ОС. 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 

получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 

актове. 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 
РИОСВ- Хасково за промените.   

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
 Директор на регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково  


