
 

Представено от Община Минерални бани уведомление за инвестиционно 

предложение за аварийно почистване на речното корито на р. Банска и доизграждане на 

подпорни стени в регулационните граници на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. 

Хасково. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-

316/18.08.2017г. относно горепосоченото 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. 55 от 07.07.2017г., в сила от 

07.07.2017г.) РИОСВ – Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда: 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на 8 броя подпорни стени за 

предотвратяване на наводнения на жилищните теритотии на с. Сусам, общ. Минерални бани. В 

проекта е предвидено и изграждане на два броя стоманобетонни прагове на реката за 

намаляване на скоростта на водата и предотвратяване ерозията на основите на моста, и 

коритото на реката, укрепване устоите на два броя съществуващи пешеходни моста, както и 

почистване на речното корито от наноси, дървесна и храстова растителност. 

Има частично изградени стоманобетонни подпорни стени, но поради затлачения профил, 

високата вълна прелива и през тях. Новите подпорни стени се свързват с вече иградените през 

2005 г. Общата дължина на новите подпорните стени е L = 1684,20 м.  

 Подпорна стена №  1- L = 285,00 м; 

 Подпорна стена №  2- L = 33,00 м; 

 Подпорна стена №  3- L = 252,61 м; 

 Подпорна стена №  4- L = 9,00 м; 

 Подпорна стена №  5- L = 73,00 м; 

 Подпорна стена №  6- L = 510,00 м; 

 Подпорна стена №  7- L = 85,00 м; 

 Подпорна стена №  8- L = 513,09 м. 

Предвиденото за почистване на речно корито в границите на регулацията на населеното 

място е с дължина L = 1159,00 м. Предвиденото за почистване на речно корито извън границите 

на регулацията на населеното място е с дължина L = 498,00 м. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (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 и ПУРН на ИБР. 

Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище на БД ИБР - Пловдив, 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и 

постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите 

при спазване на определени условия, посочени в становището. 

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: 

Съгласно предоставената от възложителя информация и от направената справка се 

установи, че  имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата 

на  защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е – 
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за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 

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

горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.   

Копие на писмото е изпратено до Кметство село Сусам. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 19.09.2017 г./ 


