
Представено от ТП ДЛС „Женда“ уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изграждане на бараж в главното течение на пороя „Караман дере“, община Черноочене” 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № БР-
81/14.03.2017г., допълнителна информация и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 
12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е изграждане на бараж №1 в главното течение 

на пороя „Караман дере“, община Черноочене. 
„Караман дере“ представлява активен порой, в който са построени три едроразмерни 

напречни съоръжения за укрепване на главното течение. В резултат на поройна дейност 
баражната стена на едно от съоръженията /габионен тип/ е нарушена. Предмет на ИП е 
проектиране на праволинеен бараж с надтеренна височина 2,5-3м. Вкопаването на основата и 
крилата на баража ще бъдат проектирани с дълбочина 1-1,5 м. Местоположението на баража 
ще се проектира непосредствено пред разрушеното съоръжение надолу по течението на 
реката, разположено северно от водотека в отдел 130 „ж“ и южно от водотека – в отдел 109 
„в“ /ГСП на ТП-ДЛС Женда, 2013г./. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата 
документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 
изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 
режимите, определени в ПУРБ на ИБР и в ПУРН на ИБР. Предвид полученото в РИОСВ - 
Хасково становище на БД ИБР - Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при 
спазване на определени условия, посочени в становището /прилагаме Ви копие на 
становището за сведение и съобразяване/. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на 
т. 10, буква „ж“ 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. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 
произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Местоположението на баража, разположено северно от водотека в отдел 130 „ж“ и 
южно от водотека – в отдел 109 „в“ /ГСП на ТП-ДЛС Женда, 2013г./ не попада в границите на 
защитени територии, но попада изцяло в следните защитени зони по НАТУРА 2000: 

BG0001031„Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и дивата 
флора и фауна, приета с Решение №661/16.10.2007 г. на МС; 

BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-
528/26.05.2010г. на МОСВ. 

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, която процедура се съвместява с преценката за 
необходимостта от извършване на ОВОС. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл.40, ал.2 от 
Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима 
на защитена зона BG0002073 „Добростан”, определен със заповедта за обявяването й. 

 

Копие на писмото е изпратено до община Черноочене, кметство с. Соколите и кметство 
с. Мурга. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 14.06.2017г./ 


