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РЕШЕНИЕ № ХА - 14 - ОС / 2013 г. 
 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 

94 от 30.11.2012 г.) и представената  писмена документация 
 

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-153/21.02.2013г. на РИОСВ- Хасково 

за поддържане проводимостта на речното легло на р.Марица, намиращ се в ЕКТТЕ 39966, 

участък до десния бряг на реката, от вътрешната страна на дигата, на около 1,0 км източно в 

землището на с.Крум, общ.Димитровград и на 2,5 км над ж.п. мост на р.Марица, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

видове растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони 

от екологичната мрежа Натура 2000. 
 

Местоположение: площта е със следните координати на граничните точки 

Координатна система 1970 

 

 

 

 

 
 

 

Възложител: „Алпина- тур” ООД, ул.”Старо Пловдивско шосе” № 1, гр.Хасково 
 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда поддържане проводимостта на речното легло на 

р.Марица, намиращ се в ЕКТТЕ 39966, участък до десния бряг на реката, от вътрешната 

страна на дигата, на около 1,0 км източно в землището на с.Крум, общ.Димитровград и на 2,5 

км над ж.п. мост на р.Марица. Цялата площ на предлагания участък е около 77 136 м
2
. 

Предложението е за извличане на  30 000 м
3
/г. наноси при динамичен запас от наносен 

материал 236 151 м
3
. Предвижда се извличане на наноси при съотношение пясък 1:3. 

Почистването ще се извършва в речното корито, предимно в периода на маловодие, през 

лятото и есента (юни- ноември) до кота дъно, без продълбочаване и промяна на речното 

корито. Дълбочината на изземване ще е регламентирана от профила на натрупаните наноси 

съгласно утвърдени предпроектни проучвания. Няма да бъде променяна съществуващата 

пътна инфраструктура- ще се използват съществуващите стопански пътища покрай брега на 

реката, няма да се изграждат временни подходи- рампа от брега и отбивни диги в реката. 

Предвидените дейности за поддържане проводимостта на р.Марица не включват изземване 

на обраслите с върба и топола сформирани островчета попадащи в определената площ, както 

№ Х У 

1 4593256.63 9424367.11 

2 4593318.46 9424366.42 

3 4593375.67 9425160.45 

4 4593252.32 9425166.13 



и изземване по десния бряг на реката, където е установено местообитание 92А0 Крайречни 

галерии от Salix alba и Populus alba. Дейността предвижда почистване на издънки и храсти 

само във водното течение, осигурявайки проводимостта на речното легло.  

Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС предвидените дейности 

попадат в ЗЗ „Река Марица” BG0000578 приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 

опазване на природните местообитания.  

След преглед на постъпилата информация, във връзка с изискванията на глава шеста от 

ЗООС посочените дейности по почистване и поддържане на речното корито в участъка от 

десния бряг на р. Марица от вътрешната страна на дигата, на около 1,0 км. източно в 

землище на с. Крум, общ. Димитровград и на 2,5 км. над ж.п. мост на р. Марица, намиращи 

се в ЕКАТТЕ 39966 не могат да бъдат отнесена към някоя от позициите на Приложения 

№ 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури 

по ОВОС и екологична оценка. 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото е извън обхвата на чл.2, 

ал.1 от Наредбата по ОС.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и 

компетентния орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по реда на 

чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи на оценката е направена проверка за 

допустимост по смисъла на чл.12, ал.5, във връзка с чл.12, ал.1 от Наредбата за ОС. С 

писмо с Изх.№КД- 04-75/05.04.2013, Басейнова дирекция- Източнобеломорски район 

потвърждава допустимостта на инвестиционното предложение при задължително спазване 

изискванията на чл.118 з, ал.1, т.3 от Закона за водите и мерките описани в Приложенията 

към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. 

 

Съгласуването на инвестиционното предложение за поддържане проводимостта на речното 

легло на р.Марица, намиращ се в ЕКТТЕ 39966, участък до десния бряг на реката, от 

вътрешната страна на дигата, на около 1,0 км източно в землището на с.Крум, 

общ.Димитровград и на 2,5 км над ж.п. мост на р.Марица се основава на следните 
 

 

МОТИВИ: 
 

1. Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в инвестиционното 

предложение дейности, при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или 

унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ „Река Марица” BG 

0000578 за опазване на дивата флора и фауна: 

1.1.Предвидените дейности включват почистване само на издънки и храсти във водата, 

осигурявайки проводимостта на речното легло, без да засягат установеното на десния бряг 

местообитание 92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. 

1.2. Островчета попадащи в определената площ ще бъдат запазени при изземване на 

динамичните запаси. 

2. Заложените дейности не предполагат трайно влошаване качествата на местообитания за 

размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в 

защитената зона. 

3. Не се очаква дейностите по поддържане проводимостта на речното легло в конкретния 

участък да нарушат целостта и кохерентността на ЗЗ „Река Марица” BG0000578, както и да 

доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 

предмет на опазване в зоната. 



4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 

защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 

програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

5. Дейностите по поддържане проводимостта на речното легло са планирани така, че не 

предполагат генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 

значително отрицателно въздействие, включително значително безпокойство върху предмета 

и целите на опазване в защитената зона. 
 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се 

съгласува при спазване на следните 

 

УСЛОВИЯ: 
 

1. При реализиране на дейностите да не се допуска увреждане на местообитание 92А0 

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba, установено по десния бряг на реката. 

2. Дейностите по поддържане проводимостта на речното легло да се извършват извън 

размножителния период на видовете предмет на опазване в защитената зона (31.03- 30.06). 

3. Да не се допуска изграждане на нови пътища и унищожаване на дървесна и храстова 

растителност, както и трайно депониране на иззетите маси в защитената зона. 

4. Да се осигурят превантивни мерки по отношение на работната техника, с която се 

извършват дейностите по реализация на инвестиционното предложение, за недопускане на 

замърсяване с петролни продукти. 

 
При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 

възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен срок след 

настъпване на измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните 

лица носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното 

разнообразие. 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора 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 по околна среда. 

 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - 

дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или 

Административен съд Хасково. 

 

 

Дата: 08.05.2013 г.  

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

 


