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РЕШЕНИЕ № ХА -33- ОС / 2015 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 с вх. № БР-

339/12.09.2015г. 

 

относно: инвестиционно предложение за  „Почистване на коритото на река Марица в регулацията на 

гр.Свиленград и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения” в рамките на гр. Свиленград, 

община Свиленград, област Хасково 

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение за „Почистване на коритото на река Марица в регулацията на 

гр.Свиленград и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения”  в рамките на гр. Свиленград, 

община Свиленград, област Хасково 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: река Марица в урбанизираната територия на гр.Свиленград, община Свиленград, област 

Хасково  

възложител: Община Свиленград 

 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

Предприемане на допълнителни мерки и строителни дейности за осигуряване на устойчиво решение против 

бъдещи наводнения от р. Марица в регулацията на гр. Свиленград – в участъка от Новия мост до ЖП моста. 

За повишаване пропускната способност на реката в разглеждания участък е необходимо да се проведат 

следните мероприятия: почистване коритото на реката в коригирания участък от ЖП моста до стария мост от 

растителност чрез изсичане и изкореняването и; поради честите случаи на високи води в долното течение на 

река Марица, вследствие на  намалената й проводимост в участъците на населеното място е наложително 

почистване на речното легло от наносни отложения; изграждане на подпорни стени и хидравличен праг; 

изграждане на подпорни стени от старият мост до новия мост. 

Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС предвидените дейности попадат в ЗЗ BG 

0000578 „Река Марица” определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване 

местообитанията приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г.  

 

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

дейности по „Почистване на коритото на река Марица в регулацията на гр.Свиленград и изграждане на 

съоръжения за превенция от наводнения” в рамките на гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, 

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

ОС и подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона.  

 



Съгласуването на инвестиционното предложение за „Почистване на коритото на река Марица в регулацията 

на гр.Свиленград и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения”  в рамките на гр. Свиленград, 

община Свиленград, област Хасково се основава на следните 

МОТИВИ: 
 

1. Реализирането на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху BG 0000578 

„Река Марица” определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията 

приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. както и  върху компонентите на околната среда. 

2.Участъците, в които ще се реализира проекта не засяга защитени територии по ЗЗТ и не представлява 

регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР.  

3. Целта на проекта е да се възстанови пропускателната способност на река Марица и да се осигури превенция 

на наводненията, ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на 

населението в регулацията на град Свиленград. 

4. 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 защитената зона.   

 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се съгласува при спазване 

на следните 

УСЛОВИЯ: 
 

1. За целта на конкретния проект се допуска почистване само на растителността в  речното корито,  в обхвата 

на хидравличния праг и на подпорните стени там където е необходимо; 

2.  Задължително трябва да се запазят единичните дървета там където няма да се изграждат подпорни стени;  

3. Дейностите за реализация на проекта да бъдат извън размножителния период на видовете животни 

приоритетни за опазване  в защитена зона „Река Марица”,  необходимо е също и  не обезпокояване при 

наличието им  в  участъци от площта на инвестиционното предложение и околни терени  използвани за 

хранителна територия;  

       

 

 
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 губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не 

започне действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или по одобряване на плана или 

програмата. 

            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: 15.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по         

околната среда и водите- Хасково                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 


