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До Община Любимец   

 

 

 

ОТНОСНО:   Инвестиционно предложение за „Реконструкция на тротоари, бордюри и 

настилки по улици в гр. Любимец, община Любимец, област Хасково“   

 

 

 

Уважаеми г-н Анастасов, 

 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-52/05.02.16г. 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 „Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в гр. 

Любимец, община Любимец, област Хасково“  попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

ИП предвижда  реконструкция на тротоари, бордюри и настилки, с оглед осигуряване условия 

за безопасност на движението и добро отводняване на улиците. Основните процеси включват 

следните основни видове работи: Разваляне на бетонови бордюри; Разваляне на тротоари от 

бетонови площи; Разваляне на бетонови тротоари; Изкоп на земни почви за направа на 

бордюри и тротоари; Направа на бетонови бордюри 15/25см; Направа на тротоари от бетонови 

плочи; Изкоп негодни почви за пътна настилка; Фрезоване на асфалтова настилка; Направа на 

асфалтова настилка; Полагане на хоризонтална маркировка; Монтаж на пътни знаци. При 

реконструкцията на тротоарите се предвижда изграждане на джобове за контейнерите за 

битови отпадъци с размери 1.0м в дълбочина и по 1.50 в ширина за един контейнер. На 

определени места за сметка на част от съществуващите зелени площи и на част от тротоарите, 

ще се изградят нови паркинги за леки автомобили. С предложените геометрични решения, 

всички в рамките на регулацията, се запазва изцяло местоположението на улиците и тротоарите 

и при реконструкцията им няма да се засегнат прилежащите постройки и парцели. 

Всички дейности по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие. 

Бетон-генерираните строителни отпадъци/СО/ са 14350,34 т като 100% от тях подлежат на 

материално оползотворяване за обратни насипи. Асфалтобетон-генерираните СО са 7003,50 т, 

като 58% от него подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 42% от 

общото използвано количество на обекта няма да може да се оползотвори. Строителя е длъжен 

да организира транспорта на това количество до депо за СО. Почва и камъни - генерираните 

СО са 11865,60 т, не подлежат на материално оползотворяване. Това предполага че около 100% 

от общото използвано количество на обекта няма да може да се оползотвори. Строителя е 

длъжен да организира транспорта на това количество до депо за СО. Изкопани земни маси, 

различни от предходната точка- генерираните СО са 66332,50 т, като не подлежат на 

материално оползотворяване. Това предполага че около 100% от общото използвано 
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количество на обекта няма да може да се оползотвори. Строителя е длъжен да организира 

транспорта на това количество до депо за СО.  

    

 

Улиците в гр. Любимец, община Любимец, област Хасково предмет на ИП,  не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от 

мрежата Натура 2000.  Най-близката защитена зона  е BG0000578  „Река Марица”,  за опазване на 

природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г.    

 

Посочените по–горе дейности свързани с реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в 

Община Любимец, Област Хасково не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не 

подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по 

ОВОС и екологична оценка.  

 

 

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

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

„Натура“ 2000, включително и върху защитена зона BG0000578  „Река Марица” за опазване на 

природните местообитанията.  

 

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

компетентния орган за така заявеното ИП за „Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки 

по улици в гр. Любимец, община Любимец, област Хасково“, 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    

 

 


