РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ОС/ 2012г.
за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие
На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 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 (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81
от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г. и представена писмена
документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата (вх.№4041/11.01.2012г.)
РЕШИХ
Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение за “Рехабилитация на път
JAM3097 /III-7072 Търнава – Чарган – Манастир Св. Ал. Невски/ от км 0+000 до км
2+000, общ. Тунджа” в землището на с. Чарган, общ. Тунджа, обл. Ямбол, попадащо
частично в границите на защитена зона “Бакаджиците” с код BG0000402 по чл.6, ал.1, т.1
и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност
да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
с възложител: ОБЩИНА ТУНДЖА – гр. Ямбол, БУЛСТАТ: 000970457-Ю, със седалище
и адрес на управление гр. Ямбол, пл. Освобождение, №1.
характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложението
предвижда рехабилитация на път JAM3097 /III-7072 Търнава – Чарган – Манастир Св. Ал.
Невски/ от км 0+000 до км 2+000, общ. Тунджа” в землището на с. Чарган, общ. Тунджа,
обл. Ямбол. Целта е да се подобрят транспортно – експлоатационните качества на
пътната настилка с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и по
добро отводняване на пътя. С вх. №4041/11.01.2012г. в РИОСВ - Стара Загора е
постъпило уведомление за ИП по чл.10, ал.1, с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 информация и документ за платена такса съгласно Наредба 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.
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за
биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите
на защитени зони) от Наредбата и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост
(ОС).

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: riosvsz@stz.bg

Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на
потенциалните защитена зона:
“Бакаджиците” с код BG0000402 за опазване на типовете природни местообитания,
посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и опазване на
местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2
от ЗБР;
МОТИВИ:
По представените в настоящото производство от възложителя, информация и картен
материал се установява, че част от инвестиционното предложение е предвидено за
реализация в имоти които са път IV клас и местен път.
В ситуационно отношение ще се следва габарита на съществуващия път. Ширина на
настилката 6 метра и банкети с ширина 1 метър. Целта е да се подобрят транспортно –
експлоатационните качества на пътната настилка с оглед осигуряване на условия за
безопасност на движението и по добро отводняване на пътя.
В границите на имота няма установени приоритетни за опазване природни
местообитания, включени в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), предмет на опазване в зоната.
Не се очаква при реализацията и експлоатацията на ИП да се генерират значими
отпадъци и да се засегнат околни площи и дървесна растителност.
Реализацията на ИП ще засегне минимални площи от защитена зона ”Бакаджиците”
BG0000402, като няма да има промяна в площното разпределение в защитената зона.
Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение,
не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на
видовете животни предмет на опазване в зоните.

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на
предвиденото за изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на
необходимата инфраструктура; краткия срок през който инвеститора предвижда да
извърши строителството; обстоятелствата, че няма да бъдат използвани невъзобновими
природни ресурси, като и липсата на генерирани отпадъци и емисии, отнесени към
процента на засягане от територията на защитените зони, налагат обоснования извод, че
“Рехабилитация на път JAM3097 /III-7072 Търнава – Чарган – Манастир Св. Ал.
Невски/ от км 0+000 до км 2+000, общ. Тунджа” в землището на с. Чарган, общ.
Тунджа, обл. Ямбол, попадащо в частично в границите на защитена зона
“Бакаджиците” с код BG0000402 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, няма вероятност да
окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

УСЛОВИЯ:
1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната
дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови и строителни
отпадъци на околните терени.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои
от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ Стара Загора в срок
до 14 дни от настъпване на изменението.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на
околната среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

12.01.2012г.

инж. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

