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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 15 П/2015г. 
 

 

В РИОСВ Хасково е внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. №ПД-

563/27.08.2015г. за: „Почистване на речното корито на р. Марица от наносни отложения и 

саморасла растителност с цел осигуряване на проводимост при протичане на високи води на 

участък с дължина 2,010 км в землището на с. Брод ЕКАТТЕ 06547, общ. Димитровград, обл. 

Хасково“ с възложител ЕТ „Тонка Въкова“, гр. Хасково. 

Във връзка с чл. 4а от Наредбата за ОВОС с писмо изх. № ПД-563/31.08.2015 г. на 

РИОСВ - Хасково, постъпилата информация е изпратена по компетентност до Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 

от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 

режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за 

управление на риска от наводнения. 

На 11.09.2015 г. в РИОСВ – Хасково е постъпило становище на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” с център Пловдив с изх. № КД-04-320/09.09.2015 г. съгласно 

което: 

Мястото на реализация на ИП (географски координати начало – С 42°02"35.65' И 

25°40"24.42' и край С 42°03"12.60' И 25°39"14.98') попада в границите на повърхностно 

водно тяло (ПВТ) „Река Марица от река Чепеларска до река Сазлийка“ с код 

BG3MA350R039. ИП попада в чувствителна и уязвима по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „а“ и „б“ 

от ЗВ, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в зона за защита на водите ЗЗ „Река 

Марица“ с код BG0000578 по чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 5.1 на 

ПУРБ на ИБР. Края на участъка от река Марица предвиден за почистване отстои на около 

380 м над пункт за мониторинг на повърхностни води с код BG3MA00317MS4229 и съвпада 

с изградено хидротехническо съоръжение – съществуващ бент към помпена станция Брод. 

Началото на участъка отстои на около 70 м над пункт за мониторинг на повърхностни води с 

код BG3MA00317MS0230. 

Предвидените мерки в ПУРБ са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на 

ИБР, като има предвидени забрани и ограничения за дейности от характера на настоящото 

ИП: 

 За зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1, т. 5, включени в Раздел 3, точка 

5.1 от ПУРБ на ИБР, се забранява издаването на нови разрешителни за водовземане и 

решения за съвместимост или преценки за необходимостта от оценка за съвместимост за 

инвестиционни намерения за изграждане на деривационни ВЕЦ, изземване на наносни 

отложения от речните русла, с изключение на дейностите по поддръжка на съществуващите 

корекции на реки, андигиране (Приложение №7-19 на ПУРБ на ИБР). 

 За природни местообитания 91Е0*, 92А0, 92С0, 91F0, 92D0, 3270 и 3150 

смекчаващите мерки са редукцията на влиянието на съществуващите ВЕЦ и баластиери, 

недопускане на нови такива, както и всякакви нови негативни промени във водните тела и 

мерки по поддържане на местообитанието в БПС за частта на ВТ, попадаща в ЗЗ BG0000578 

„Река Марица“ (Приложение 7-3 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР за водно тяло с 

кодBG3MA350R039). 
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 Забрана за добив на инертни материали за 27 у-ка от речното корито в 

землищата селата Рогош, Чешнегирово, Виница, Крушево, Скобелево, Зетьово, Великан, 

Ябълково, Златна ливада, Крум, Брод, Райново и гр. Симеоновград (Приложение 7-3 към 

Раздел 7 на ПУРБ на ИБР за водно тяло с кодBG3MA350R039). 

Конкретното ИП попада под разпоредбите на чл.118з от ЗВ, където мястото за 

изземване на наносни отложения не се определя в участък: 

 На по-малко от 500 м преди и след пункт за мониторинг на повърхностните 

води (чл. 118з, т.2, буква „а“ от ЗВ). 

 Където са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните 

басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а (чл. 118з, т. 3 от ЗВ). 

 Където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, 

обявени за опазване на местообитания и биологични видове, с изключение на дейностите по 

поддръжка на съществуващите корекции на река (чл.118з, т. 4 от ЗВ). 

Дейностите, свързани с поддържане проводимостта на речните легла, включени в 

разпоредбата на чл.138, ал.4, т. 5 от Закона за водите, са нормативно регулирани в чл. 140 от 

същия закон. 

За предвидените дейности от ИП не са спазени разпоредбите на чл.140, ал.5 от Закона 

за водите. 

Заключение: Така представеното инвестиционно предложение е недопустимо от 

гледна точка на Закона за водите и ПУРБ на ИБР. 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, 

ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл.40, ал.2 във връзка 

с чл. 13, ал. 1 и 3 от Наредбата за ОС, 

 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на 

глава шеста от ЗООС, съвместена с процедура по чл.31 от ЗБР по внесено уведомление за 

инвестиционно предложение „Почистване на речното корито на р. Марица от наносни 

отложения и саморасла растителност с цел осигуряване на проводимост при протичане на 

високи води на участък с дължина 2,010 км в землището на с. Брод ЕКАТТЕ 06547, общ. 

Димитровград, обл. Хасково“ с възложител ЕТ „Тонка Въкова“, гр. Хасково. 

 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, не изключва 

възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган. 

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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция 

по околната среда и водите град Хасково 

 

Дата: 23.09.2015г. 

 


