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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 35 - 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 за „Поддържане проводимостта на речното легло на р. Марица в участък, 
попадащ в имот № 000563, землище гр. Свиленград“, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 
възложител: „Стелман“ ООД, ЕИК 126644416, адрес: 6500, гр. Свиленград, бул. „Максим 
Горки” №3 
местоположение: имот № 000563, землище гр. Свиленград 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение има за цел осъществяването на мероприятия по 
осигуряване проводимостта на речното легло на р. Марица в участък, попадащ в имот 
№000563, землище на гр. Свиленград. В момента речното корито е обрасло с дървета и 
храсти, затлачено на места. 

Технологията за изземване на твърдия отток е от натрупите в речното русло над 
водния стоеж на реката при минимални води. С това мероприятие се почиства коритото и 
увеличава пропускателната способност на реката при провеждане на високи води, предпазва 
от заливане на околните обработваеми земи, предпазва от подкопаване и изнасяне на 
участъци от бреговете и се създават естествени условия за натрупване на динамичен наносен 
ресурс и неговото по нататъшно оползотворяване, регулира бързото естествено развитие на 
растителността в обхвата на коритото на реката. Мерките по почистването са определени 
като аварийни от междуведомствена комисия. 

Почистването на предвидения участък ще се извършва с основна машина Dragflow 
60A. Иззетият материал ще се депонира на депо разположено на около 1,5-5 км югозападно 
от участъка .Технологията предвижда изземване с багер и товарене на самосвал. Извозването 
ще се осъществява по съществуващ път, като не се предвижда прокарване на нови пътища за 
осъществяването на дейността, както и съпътстваща инфраструктура. 
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „в“ 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. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот № 000563 в землището на гр.Свиленград, в който попада участък 
определен от координати N41.75884, Е026.19483 и N41.74727, Е026.20324, предвиден за 
почистване с цел поддържане проводимостта на речното легло на река Марица не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 
попада в обхвата на защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. В участъка са установени 
местообитание 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-Batrachion и местообитание 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и 
Bidention p.p. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 
г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираната защитена зона 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 инвестиционното предложение за поддържане 
проводимостта на речното легло на река Марица в участък определен от координати 
N41.75884, Е026.19483 и N41.74727, Е026.20324, попадащ в имот № 000563 в землището на 
гр.Свиленград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природните 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. ИП предвижда мероприятия по осигуряване проводимостта на речното легло на р. 
Марица в участък определен от координати N41.75884, Е026.19483 и N41.74727, Е026.20324, 
попадащ в имот № 000563, землище гр. Свиленград съгласно сключен Договор с Областна 
администрация – Хасково на 03.01.2017г. 

2. На речното дъно следва да се приведе положителен, равномерен наклон, най-
добре равен на наклона на водната повърхност. 

3. Запазване сегашните конфигурации на бреговете с цел запазване на тяхната 
стабилност. 

4. Почистването става до кота дъно, като между двата бряга се изземват натрупаните 
наноси и се оформя правоъгълен участък. 
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5. Предвижда се дейностите да не засягат двата острова, съобразно ограниченията и 
забраните, относно зони, попадащи в Натура 2000. 

6. Отпадъците, образувани при реализацията ще бъдат третирани при спазване на 
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

7. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и 
инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. 
 
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. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – 
Пловдив с изх. № КД-04-66/15.02.2017 г. инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и 
мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на поставените в 
настоящото решение условия. 

2. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло 
„Река Марица, от р. Сазлийка до граница“ с код BG3MA100R001. Площта на ИП попада в 
чувствителна и уязвима зона – зони за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 и 
3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Река 
Марица“ с код BG0000578, определена съгласно чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ, включена в Раздел 
3, точка 3.5.1 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на подземно водно тяло „Порови 
води в Неоген – Свиленград – Стамболово“ с код BG3G000000N053. 

3. ИП не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване и минерални водоизточници. 

4. Имотът попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) 
– BG3_APSFR_MA_01 – Марица – граница. 

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

1. Площта на засегнатите местообитания 3260 Равнинни или планински реки с 
растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion и 3270 Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubi и Bidention p.p е незначителна на база площта на същите в защитена зона 
BG0000578 „Река Марица”. 

2. Предвид, че срока на договора между Областна администрация – Хасково и 
„Стелман“ ООД е до 31.12.2017г. въздействието е краткосрочно и предполага възстановяване 
на посочените местообитания след приключване на почистването на речното легло. 

3. Конфигурацията на бреговете и двата острова в участъка няма да се засягат, което 
предполага запазване на наличните местообитания. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитена зона BG0000578 „Река Марица”, както и до 
увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение 
за видовете предмет на опазване в нея. 

5. 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, в която попада, като резултат от реализацията му спрямо 
одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със 
сходен характер. 

6. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават 
значително същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно 
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въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите 
на опазване в защитена зона BG0000578 „Река Марица”. 
 
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера, местоположението и мащабността на ИП не се очаква 
негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-366#1/16.03.2017г. на 
основание предложената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС не се 
предполага риск за здравето на населението. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично 
въздействие. 
 
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 Община Свиленград, а засегнатото 
население - чрез обява във вестник „Мост“. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като за четиринадесет 
дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставено е копие от 
информацията по Приложение 2 на кмета на Община Свиленград. С писмо изх. № И-
1676/28.03.2017г. Община Свиленград уведомява РИОСВ-Хасково, че от 02.03.2017 г. до 
16.03.2017г. е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в 
изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 
установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 
 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се допускат увреждане и унищожаване на естествена крайбрежна 
растителност. 

2. Дейностите да не излизат извън обхвата на сключения с областния управител 
договор по чл.140 (6) от Закона за водите. 

3. Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния обект 
и нови негативни промени в хидроморфоличния режим на реката. 

4. Дейностите по ИП попадат под разпоредбите на чл. 140 (6) и (7) от Закона за 
водите и чл. 36 от Наредба за ползването на повърхностните води (обн. ДВ 
бр.100/16.12.2016г.) и за реализирането им е необходимо издаване на разрешително за 
ползване на воден обект. 
 
 

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 
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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: 03.04.2017г. 


