Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 14 - ПР/2012 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната
среда, 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 Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и 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 представената писмена документация от възложителя по
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС
представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение Изграждане на транспортно-комуникационна връзка до
площадка на „Регионален център за управление на отпадъците Стара загора” в землището на с.
Ракитница, общ. Стара Загора
Възложител Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предложението включва изграждането на нова транспортно-комуникационна връзка до
площадката на „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора” в землището на
с. Ракитница, общ. Стара Загора. Предвидената дейност попада в обхвата на

Приложение 2, т. 10 – Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква „д” –
строителство на пътища (невключени в приложение № 1). Пътят е с дължина около 800 m.
с начало републикански път ІІ-66 (Стара Загора - Чирпан). Връзката с главния път ще се
осъществи чрез кръстовище от ІІ-ри тип. Трасето на пътя минава по съществуващ асфалтиран
път, в земеделски земи, собственост на Община Стара Загора. Проектния път се определя като
клас „местни” за провеждане на местно движение. Оразмерително натоварване 10 т/ос,
максимално допустима скорост 90 км./ч. Изграждането на пътя е необходимо за осигуряване
на транспортен достъп до Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора.
Съществуващият до момента път няма необходимите характеристика за осигуряване на
безопасност на движението, носимоспособност на настилката и пътното тяло и добро
отводняване на пътната връзка. Инвестиционното намерение има връзка с обект „Регионален
център за управление на отпадъците Стара Загора” в землището на село Ракитница, за който
има изработен проект на ПУП и е стартирана процедура за отреждане на площадка по смисъла
на ЗОЗЗ Обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора” е елемент от
инвестиционен проект „Регионалното съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо
регион Стара Загора”, за който има издадено Решение по ОВОС № 4-4/2010 год. В доклада по
ОВОС е разгледано и оценено подробно въздействието върху околната среда, което ще окаже
експлоатацията на проектирания път при движението по него на автомобилите, обслужващи
Регионалния център. За реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат използвани
следните материали - природни ресурси: пясък за пясъчни възглавница при полагане на
плочите в окопите; трошен камък за изпълнение на пътната основа; баластра за насипни и
дренажни пластове. При експлоатацията не се предвижда използване на природни суровини, не
се налага ползване на питейни, промишлени или за други нужди води.

МОТИВИ:
1. Строителството и експлоатацията, свързани с реализацията на инвестиционното
предложение ще доведат до незначителни физически изменения в района.
2. При строителството и експлоатацията свързани с реализацията на инвестиционното
предложение ще се използват незначително количество природни ресурси. За
реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат използвани следните
материали - природни ресурси: пясък за пясъчни възглавница при полагане на плочите в
окопите; трошен камък за изпълнение на пътната основа; баластра за насипни и
дренажни пластове. При експлоатацията не се предвижда използване на природни
суровини, не се налага ползване на питейни, промишлени или за други нужди води.
3. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до подобряване на
инфраструктурата в района, което ще осигури достъп на превозните средства
Регионален център за управление на отпадъците регион Стара Загора.
4. Инвестиционното предложение не попада в защитени зони от Европейската екологична
мрежа Натура 2000. Най близко разположената защитена зона е „Съзлийка” с код
BG0000425 по Директивата за местообитанията, която е разположена на около 1 км. от
участъка. Реализацията на ИП няма да окаже значимо отрицателно въздействие, върху
съседни популации на растенията и животните в района.
5. Осъществяването на инвестиционното намерение ще окаже незначително въздействие
върху околната среда. Няма да бъдат засегнати представителни природни екосистеми,
защитени природни територии и паметници на културата.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда емисии на замърсители
или опасни, токсични и вредни вещества във въздуха.
7. За намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на
строителството се предвижда определяне на график и маршрути за движение на
строителната техника и автомобилите извозващи излишните земни маси и хумус. Ще
бъдат рекултивирани всички площи, заети от изкопни маси и материали, предназначени
за строителството.
8. Инвестиционното намерение ще се реализира върху земя публична общинска
собственост и няма да окаже негативно влияние върху бъдещи намерения на
ползвателите на съседните имоти, които са основно общинска собственост. При
проектиране ще бъдат спазени наложените върху имота ограничения.
9. При реализацията на инвестиционното предложение ще се отнема част от почвената
покривка в ПИ 000171; 000192 и 019003. При наличие на излишък от земни маси
извозването им ще става по общия ред за регионалното депо, след съгласуване и по
направление на Община Стара Загора. Въздействието е временно, което няма да доведе
до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.
10. Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и
транспортни машини по време на строителството и експлоатацията. Шумовото
натоварване се очаква да остане в рамките на пределно допустимите нива за
производствени територии и зони, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
11. Инвестиционното предложение няма връзка с други такива и не води до значителни
комулативни въздействия.
12. С реализирането на ИП, не се очакват отрицателни последствия върху екологичната
мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие.
13. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора с изх. № ВПЗК-63/20.02.2012г. при изпълнението на инвестиционното предложение не се очаква
въздействие и риск за човешкото здраве.

14. Възложителят е уведомил за намерението си кметството на с. Ракитница, и засегнатото
население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно
реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя 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.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,
инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до
1 месец след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно –
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред
Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от
предоставянето му.

ИНЖ. ДАРИНА ДИМОВА
За Директор на РИОСВ-Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-08-16/16.01.2012 г.
на директора на РИОСВ-Стара Загора/

01.03.2012 г.

