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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 114 ПР/2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с 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 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 получени становища 

от РЗИ – Кърджали и БД ИБР – Пловдив 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Изграждане на пътна варианта с мост над река Арда при село Крайно село, 

общ. Кърджали“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 

човешкото здраве. 

 

възложител: Община Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, БУЛСТАТ: 

000235920 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пътна варианта с мост над 

река Арда при село Крайно село, общ. Кърджали. Предназначението на пътната връзка и 

моста е да се свържат гр. Кърджали със с. Крайно село. Ще бъде осъществена връзка от края 

на бул. „Христо Ботев“, кв. „Възрожденци“, от където ще започва пътната варианта, 

преминавайки в мост над реката и стигайки до началото на с. Крайно село, от десния бряг на 

река Арда. Мостът, който ще бъде изграден ще е с дължина 200 м, а пътната варианта до 

общински път IV – 50076 /I – 5/ Кърджали – Енчец – Дъждовница – Пъдарци - с дължина 

1000 м. 

Основната конструкция е мостово съоръжение, предвидено да се изгради по метод 

„конзолно бетониране“. Представлява триотворна рамка с дължина 200 м. Отворите ще са 

50+100+50 м (осово), което е определено от нивелетното решение и ширината на коритото на 

моста. Габаритите на моста са: 1050 см, от които пътно платно 750 и два тротоара по 150 см. 

Ще бъдат изградени стълбове 1 и 2, които ще са фундирани в края на коритото, за да бъдат 

предотвратени евентулани проблеми при изпускане водите на язовир „Кърджали“ или 

силното течение на река Арда. Колоните на моста ще представляват еластични стени с 

размери 60/680 см – по две на стълб. В долната част ще е оформена предпазна колона, която 

ще поема въздействията от воден натиск и твърди материали при изпускане водите на 

язовира. Устоите, заедно с подпорните стени ще се изпълняват като плоско фундирани в 
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напуканите скали. Те ще поемат натоварването от връхната конструкция с надлъжно 

подвижни лагери. 

Етапите на изграждане на обекта ще бъдат изпълнени при следната последователност:  

 долно строене – крайни колони и устои – плоско фундирани с плътно напречно 

сечение; 

 изграждане на надстълбова част – монтаж на инсталация за конзолно бетониране 

– изпълнение на конзоли с дължина 48 м осово – подпиране на връхната конструкция с 

едностранно подвижен лагер и затежаване на последния сегмент при устоя с монолитен 

блок; 

 направа на ключов сегмент – напрягане на долни кабели – изпълнение на 

подпорни стени – изпълнение на настилки, тротоарни блокове и пешеходни тротоари; 

 монтаж на дилатационни фуги – направа на изравнителни пластове, 

хидроизолация, корнизи – монтаж на еластични огради и парапети – осветление – 

заскаляване на откосите с едър ломен камък; 

 довършителни работи. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 10, буква „д“ от Приложение 2  на 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 

процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 

93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 

Хасково. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че терена, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

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

обхвата на  защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко 

разположена е   - BG 0001032 „Родопи Източни“, определена съгласно изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски 

съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 

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 за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата 

по ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната 

степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение: 

„Изграждане на пътна варианта с мост над река Арда при с. Крайно село, община 

Кърджали“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, 

предмет на опазване в  горецитираната  защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни“. 

 

 

МОТИВИ: 

 

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 има за цел да намали автомобилния трафик по 

общински път ІV-50076 /І-5/ Кърджали – Енчец и същевременно да разпредели 

движението на автомобили от гр. Кърджали към с. Енчец и обратно.  
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2. Инвестиционното предложение включва изграждането на мост над река Арда, 

бордюри, плочници, асфалтови работи, водостоци и отводнителни канавки към пътя и 

отвеждането на повърхностните води чрез канавки.  

3. За реализирането на обекта се предвижда да бъдат използвани следните материали: 

трошенокаменна настилка, чакъл, пясък, глина, черупчести и органогенни варовици. 

4. Образуваните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на 

съоръжението ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците. 

5. За реализацията на ИП не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни 

води. 

6. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения 

и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или 

значими негативни въздействия върху качеството на околната среда. 

7. Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия 

на труд при извършване на строително - монтажните работи. Риск от инциденти по 

време на експлоатацията на предложението може да се очаква основно в случай на 

непредвидими аварийни ситуации. 

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

на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение обхваща землището на гр. Кърджали и землището на 

с. Крайно село. Ще бъде осъществена връзка от края на бул. „Христо Ботев“, кв. 

„Възрожденци“, от където ще започва пътната варианта, преминавайки в мост над 

реката като ще достига до началото на с. Крайно село, от десния бряг на река Арда.  

2. Ситуационно трасето е разположено съгласно одобрен ПУП и комуникационно-

транспортен план на гр. Кърджали. Изгаждането на пътната варианта се явява 

допълване към съществуващата пътна инфраструктура. 

3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив 

с изх. № КД-04-450/03.10.2016г. инвестиционното предложение е допустимо от 

гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се 

уточнява че: 

3.1. Според представената информация мястото на реализация на 

инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло 

(ПВТ) „р. Арда между яз. Кърджали и яз. Студен кладенец“ с код BG3AR500R020, 

което е определено като силно модифицирано тяло с лош екологичен потенциал и 

лошо химично състояние. ИП попада в чувствителна зона съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 

3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.  

3.2. За водно тяло с код BG3AR500R020 има издадени 2 бр. разрешителни за 

ползване на повърхностен воден обект с цел подобна на характера на настоящото ИП. 

3.3. Няма предвидени забрани в Закона за водите за ИП. Конкретното ИП по 

отношение на изграждането на мост над р. Арда, подлежи на разрешителен режим 

съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите. 

3.4. В заключение степента на въздействие от реализацията на ИП върху 

водите и водните екосистеми е преценена като незначителна, с основен мотив вида и 

характера на ИП. 

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

1. ИП е допустимо спрямо ПУРБ на ИБР. 

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на 

горепосочената  защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на 

фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните 

връзки от значение  за видовете предмет на опазване в нея.   
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3. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при  

реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, 

унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание на 

видове предмет на опазване в горепосочената  защитена зона.  

4. Усвояването на територията не  предполага  промяна в условията за предоставяне на 

храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на района и 

до намаляване числеността на техните популации.  

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 

компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. При строителството замърсяването на въздуха ще бъде краткотрайно и временно - от 

неорганизираните емисии на прах от строителната механизация. 

3. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до значимо негативно въздействие върху 

водите и водните екосистеми. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 

се очаква трансгранично въздействие. 

5. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-2407#1/18.11.2016г. реализацията 

на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 

въздействие върху хората и тяхното здраве. 

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

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 

писмено за инвестиционното си предложение Кметство село Крайно село. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

публикувал обява на интернет страницата на Община Кърджали. 

3. С писмо с изх. № 32-00-196/16.11.2016г. Община Кърджали уведомява РИОСВ - 

Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС на интернет страницата си за 14 - дневен срок, не са постъпили 

възражения относно разглежданото инвестиционно предложение. 

4. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета 

на село Крайно село, общ. Кърджали в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от 

Наредбата за ОВОС. С писмо с изх. № 87-1/08.11.2016г. Кметство село Крайно село, 

общ. Кърджали, уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок, не са 

постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно 

предложение. 

5. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният 

срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 05.12.2016г. 

 

 


