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РЕШЕНИЕ № ХА -32- ОС / 2017 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, във 
връзка чл. 6а т.2  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.), представената  писмена 
документация уведомление с  вх. №БР-130/28.03.2017г. и допълнителна информация с 
вх. №130/4/23.06.2017г.   

 
 

Р Е Ш И Х: 
 

 
Съгласувам инвестиционно предложение за : „Възстановяване на язовирна стена и 
прилежащи съоръжения на водоем в имот № 000276,  местност „Инан Бунар“, в 
землището на с. Татарево, общ. Мин. Бани“ , 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:  имоти с №№ 000276, 0000606 и 000277 в землище  с. Татарево, общ. 
Мин. Бани 
 
възложител: „АКВА БИЛД 2012“ ЕООД 
 
Обща информация за инвестиционното предложение: 
 
С инвестиционното предложение се предвижда възстановяване на язовирна стена и 
прилежащи съоръжения на водоем /микроязовир/ в имот № 000276, местност „Инан 
Бунар“, в землището на с. Татарево, общ. Мин. бани. Микроязовирът е изграден на малко 
безименно дере, което се влива в р. Банска под с. Татарево. Водоемът представлява 
комплекс от хидротехнически съоръжения, включващ язовирна стена с височина 8 м, 
изпълнена от земен насип, водно езеро, облекчителни съоръжения - преливник и основен 
изпускател. В момента стената на язовира е скъсана в централната ѝ част и езерото е 
сухо. 
Водоемът е построен и въведен в експлоатация през 60-те години на миналия век с 
основна цел акумулиране на водни количества от повърхностния отток във водосбора 
през есенно-зимния период и използването им за гравитачно напояване на земеделски 
земи и риборазвъждане. 



Съгласно техническия анализ е необходимо да се извършат следните дейности и СМР за 
възстановяване експлоатационната годност на водоема: 

- възстановяванена скъсаната земно-насипна стена, респ. сухия и водния 
откоси; 

- проверка на проводимостта на преливника и при необходимост да бъде 
ремонтиран; 

- проверка годността на тръбите на основния изпускател и при необходимост 
да бъдат подменени. 

 
В границите на обекта няма изградени водопровод, канализация, електрозахранване, 
масивни или преместваеми временни постройки. Изграждането на такива не се 
предвижда. 
 
Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив с 
изх. № КД-04-176/11.05.2017г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР. 
 
Така представено инвестиционното предложение не попада самостоятелно в обхвата на 
някоя от позициите на Приложение №1 и №2 на ЗООС. Няма основание предвижданите 
дейности да се смятат и за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от 
ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
поради което не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда  процедури по ОВОС и екологична оценка. 

 
Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата по ОС, имоти с №000276, 
0000277 и 0000606 в землище на с.Татарево, общ.. Минерални бани, предмет на ИП  не  
попадат в  границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попадат в обхвата  на   защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие - BG 0001031 „Родопи Средни”, определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета 
от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г.  
 

Съгласно чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие /ЗБР-ДВ бр. 77/2002г. с 
последващи изменения/ и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС,  
инвестиционното  предложение „Възстановяване на язовирна стена и прилежащи 
съоръжения на водоем в имот № 000276,  местност „Инан Бунар“, в землището на с. 
Татарево, общ. Мин. Бани“ подлежи на процедура по оценка съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за 
опазване на защитените зони. 

 
Съгласуването на инвестиционно „Възстановяване на язовирна стена и прилежащи 
съоръжения на водоем в имот № 000276,  местност „Инан Бунар“, в землището на с. 
Татарево, общ. Мин. Бани“  се основава на следните   
     

МОТИВИ: 
 
 
1.Имотите, в който ще се реализира ИП не засягат защитени територии по ЗЗТ и не 
представлява регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински 
видове по ЗБР.  



2.При реализация на ИП не се очаква да бъде засегната дървесна растителност. 
3.С реализиране на ИП не се предполага увреждане, фрагментация и трансформация на 
природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитената 
зона. 
4.Предвид местоположението, характера и времетраенето на дейностите на 
насажденията, не се предполага дълготрайно безпокойство на видовете, включително 
птици, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до изменение в плътност 
и структурата на популациите им. 
5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие върху защитената зона. 
 
Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се 
съгласува при спазване на следните: 

 
 

УСЛОВИЯ: 
  
 
1. В граничните райони които представляват конкретни местообитания предмет на 
опазване в BG 0001031 „Родопи Средни” да не се поврежда и унищожава по никакъв 
начин съществуващата тревиста, храстова и дървесна растителност.      
2.Проектът за възстановяване на съоръженията да се изготви от правоспособен 
проектант (хидроспециалист по смисъла на Допълнителните разпоредби от Наредба за 
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 
язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им 
състояние (обн. ДВ бр. 81 от 14.10.2016г.) в съответствие с действащата нормативна 
уредба за проектирането им. 
3. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на горивно-
смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждането на съседни 
терени, извън усвояваните имоти. 
 

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: 28.06.2017 г.  
 

 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по                                                         
околната среда и водите- Хасково    
 


