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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 17 ПР/2017г. 

 

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. 6 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 – Хасково и БД ИБР – Пловдив 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

предложение: „Възстановяване на разрушения ляв бряг на река Харманлийска и 

изграждането на стоманобетонов бент с метални шлюзове върху мястото на съществуващия 

разрушен бент“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

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

човешкото здраве. 

 

възложител: Община Харманли, гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1, ЕИК: 000903939 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда възстановяване на левия бряг на река 

Харманлийска и изграждане на стоманобетонен бент с метални шлюзове върху мястото на 

съществуващия разрушен бент. Дейностите по възстановяване влючват доставка на едър 

ломен камък, доставка и полагане на земни маси, бетон и арматура. Съоръжението ще бъде с 

дължина 55 м и ширина - 1,5 м. Бентът попада в поземлени имоти с идентификатори: 

77181.8.5, 77181.7.444, 77181.8.351 в землището на град Харманли. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 10, буква „м“ 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. 

Горепосочените имоти попадат в границите на Защитена местност „Дефилето“, 

обявена със Заповед № 3751/30.11.1973г. на МГОПС, Заповед №  РД-533 от 12 юли 2007 г. на 

МОСВ за увеличаване на площта. 

ИП попада в следните защитени зони по НАТУРА 2000: 

- BG0001032 „Родопи – Източни“ приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; 

- BG0002092 „Харманлийска река“ обявена със Заповед № РД-843/17.11.2008 г. на 

МОСВ за опазване на дивите птици; 
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За ИП е извършена проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 и ал. 4 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. 81 от 15.10.2010 г.), 

при която е установено, че ИП е допустимо съгласно Заповед № РД-843/17.11.2008 г. на 

МОСВ за обявяване на защитена зона BG0002092 „Харманлийска река“ за опазване на 

дивите птици, както и съгласно Заповед №РД-533/12.07.2007 г. на МОСВ за увеличаване на 

площта на Защитена местност „Дефилето“. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС 

и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 

горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и 

въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 

 

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. С инвестиционното предложение се предвижда възстановяване на разрушения ляв 

бряг на река Харманлийска, реконстукция и възстановяване на съществуващ 

стоманобетонов бент с метални шлюзове и има за цел: 

 постигане на по-добро състояние на водите; 

 превенция от бъдещи наводнения; 

 превенция от разрушаване на бреговете и свлачища; 

 възстановяване на екологичното равновесие в района; 

 възстановяване на гребния канал. 

2. Образуваните отпадъци по време на строителството ще бъдат третирани при спазване 

на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

3. По време на строителството ще се работи с малкогабаритна и лесноподвижна 

механизация, осигуряваща минимално въздействие върху средата - в по-малка степен 

утъпкване на терена, с по-малко вредни емисии. 

4. Ще се извършва постоянен контрол и наблюдение за евентуален разлив на гориво и 

масла от обслужващите обекта коли и ще се осигури абсорбент за попиване при 

евентуален разлив.  

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. 
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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 попада в поземлени имоти с идентификатори: 

77181.8.5, 77181.7.444, 77181.8.351 в землището на град Харманли.  

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

с изх. № КД-04-569/28.12.2016г. инвестиционното предложение е допустимо от 

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

уточнява че: 

2.1. Според представената информация (ПИ с идентификатори: 77181.8.5, 

77181.7.444, 77181.8.351) мястото на реализация на инвестиционното предложение 

попада в границите на повърхностно водно тяло (ПВТ) „Река Харманлийска и 

притоци до устие“ с код BG3МA100R011, което е определено като силно 

модифицирано тяло с много лош екологичен потенциал и лошо химично състояние. 

Част от имотите попадат в зона за защита на водите съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 5 от 

ЗВ, описана в т. 5.1. от Раздел 3 на ПУРБ на ИБР – ЗЗ „Остър камък“ с код 

BG0001034. 

2.2. За повърхностно водно тяло с код BG3МA100R011 за р. Харманлийска в 

рамките на обекта има 1 бр. издадено разрешително за ползване на повърхностен 

обект за дейности от подобен характер. 

2.3. Няма предвидени забрани и ограничения в Закона за водите. ИП подлежи 

на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за водите. 

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

водите и водните екосистеми е оценена като незначителна при спазване на посочените 

в становището условия. 

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

1. Инвестиционното предложение предствлява възстановяване на съществуващо 

съоръжение и укрепване на ляв бряг на река Харманлийска, което не предполага 

извършването на ново строителствно и изграждането на инфраструктурата, извън сега 

съществуващата. 

2. Реализацията на ИП не засяга природни местообитания, предмет на опазване в 

защитена зона BG0001032 „Родопи – Източни“. 

3. Не се очаква изпълнението на предвидените в ИП дейности да доведе до нарушаване 

целостта и кохерентността на защитените зони, в които попадат, както и до 

увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и 

прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в 

зоните. 

4. Не се очаква реализацията на посоченото ИП да доведе до кумулативно въздействие 

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

защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента 

планове, програми и/или проекти. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплексност, 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. 
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5. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-191#1/09.02.2017г. на 

основание предложената информация не би следвало да има риск за човешкото здраве 

при реализиране на инвестиционното предложение.  

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

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

публикувал обява на интернет страницата на Община Харманли и е поставено 

съобщение на информационното табло в сградата на адрес:  ул. „Петко Каравелов“ 

№4, за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани 

лица. 

2. С писмо с изх. № ОХ-17-146/07.02.2017г. Община Харманли 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. 

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

срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. Да се предвиди осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на 

рибите чрез изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката, 

проектирани съгласно изискванията на ПУРБ на ИБР. 

2. При възстановителните дейности на разрушения ляв бряг, при възможност да се 

предвиди брегоукрепване чрез залесяване с дървесни видове. 

3. Да не се допускат сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите 

в реката за имоти, попадащи в ЗЗ BG0001034 Остър камък. 

 

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. 

На основание чл. 93, ал. 7 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. 8 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: 22.02.2016г. 


