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        РЕПУБЛИК А БЪЛГ АР ИЯ  
```          Министерство  на  околната  среда  и  водите  
               Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 4 - ПР / 2014г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 
 

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение 
№ 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, Становище от 
РЗИ – Кърджали и Становище от БД Пловдив 

 

Р Е Ш И Х  
 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: «Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв. 
”Прогрес”, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път – 508 /Кърджали-
Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново”, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве.  
 
Възложител: община Джебел 

 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
 
С инвестиционното предложение се предвижда възстановяване на прекъснатия колектор за 
битови отпадъчни води, чрез изграждане на нов праг, непосредствено пред съществуващия 
перпендикулярен на течението. Чрез изграждане на подпорни стени от габиони, правилно 
изграждане на новия праг и предпазване на устоите и стълбовете на моста от подмиване ще се 
предпазят инфраструктурата и съществуващите имоти и сграда от наводнения. 
В тази връзка се предвижда корекция на р. Джебелска в обсега по течението от моста на път 
ІІІ-508 /Кърджали- Момчилград/ Джебел – Рогозче – Фотиново до съществуващ компрометивен 
стоманобетонов праг. Засегната част е с дължина 260 м и обхваща кв. ”Прогрес” по десния 
бряг и централна градска част по левия бряг на гр. Джебел. Ще бъде засегнат поземлен имот с 
идентификатор 20746.13.223 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Джебел – 
представляващ част от река Джебелска, собственост на МОСВ.  
За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с БД Източнобеломорски 
район с център Пловдив, във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите.  
Съгласно писмо изх. № КД-04-399/22.11.2013г. на БД Източнобеломорски район и 
представената от възложителя информация, мястотото на реализация на ИП попада в 
повърхностно водно тяло «р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие» с код 
ВG3АR400R074.  
ИП попада в чуствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б” от ЗВ, описана в раздел 3, на 
ПУРБ на ИБР. ИП не засяга защитени зони, по чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ.  
Повърхностно водно тяло с код ВG3АR400R074 е определено в лошо екологично състояние и 
добро химично състояние. 
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Целта на опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, 
Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2021г., запазване на добро 
химично състояние и постигане целите на зоните за защита на водите. Инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната 
среда. 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че колектора за битови отпадъчни води в кв. ”Прогрес”, гр. Джебел, както и участъка 
от р. Джебелска в обсег – моста на път – 508 /Кърджали-Момчилград/ - Джебел – Рогозче - 
Фотиново, където се предвижда възстановяване на речен праг и корекция на реката не попада 
в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в 
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най близко до площите на реализация на 
инвестиционното предложение е разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.   
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. 73/2007г., изм. и доп., бр. 94/2012г.) 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 и е отразена в настоящото решение. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 10, м) на ЗООС и 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена 
в настоящото решение. 
 

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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда възстановяване на прекъснатия 
колектор за битови отпадъчни води, чрез изграждане на нов праг, непосредствено пред 
съществуващия перпендикулярен на течението. Цел е и предотвратяване на 
наводнения и предпазване на инфраструктурата и съществуващите имоти и сграда, 
чрез изграждане на подпорни стени от габиони, правилно изграждане на новия праг и 
предпазване на устоите и стълбовете на моста от подмиване. 

2. Корекцията на р. Джебелска ще бъде в обсега по течението от моста на път ІІІ-508 
/Кърджали- Момчилград/ Джебел – Рогозче – Фотиново до съществуващ компрометивен 
стоманобетонов праг. Засегната част е с дължина 260 м и обхваща кв. ”Прогрес” по 
десния бряг и централна градска част по левия бряг на гр. Джебел. 

3. Стоманобетонния праг ще бъде с дължина 71 м и височина от 0.7 до 0.9 м. Подпорните 
стени от стоманобетон ще се оформят като криле на прага с дължина 2х17 м и височина 
3.6 м. Канализационния колектор ще е с дължина 86 м с три бетонни шахти. Подпорната 
стена от габиони по десния бряг ще е с дължина 242 м и височина 2 м. Подпорната 
стена от габиони по левия бряг ще е с дължина 237 м и височина 2 м и 3м. Прагъг и 
подпорните стени са предвидени монолитни-стоманобенонни.  

4. Отделените строителни отпадъци които ще се генерират, както и известно количество 
битови отпадъци от работещите на обекта ще се депонират разделно на 
регламентирани сметища. Изкоренените храсти ще се използват за битови нужди. 

5. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура като пътища и 
електропроводи.  

6. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване акустичен дискомфорт 
и замърсяване компонентите на околната среда. 

7. В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други сходни инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на 
инвестиционното предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за 
намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това изключва 
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възможността от въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда 
или т. нар. кумулиранe с други сходни предложения. 

8. Във фаза на експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и 
натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи 
замърсени отпадъчни води.  

9. За свеждане на риска от инциденти до минимум се предвижда изработването на 
авариен план и план за безопасност.  

 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 
способност на природните ресурси в района: 
 

1. Инвестиционното предложение възстановяване на речен праг, част от колектор за 
битови отпадъчни води, кв. ”Прогрес”, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – 
моста на път – 508 /Кърджали-Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново. Ще бъде 
засегнат поземлен имот с идентификатор 20746.13.223 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Джебел – представляващ част от река Джебелска, 
собственост на МОСВ 

2. Мястотото на реализация на ИП попада в повърхностно водно тяло «р. Върбица и 
притоците от гр. Златоград до устие» с код ВG3АR400R074. ИП попада в чуствителна 
зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б” от ЗВ, описана в раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не 
засяга защитени зони, по чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ.  

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите площи, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района.  

 
III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че колектора за битови отпадъчни води в кв. ”Прогрес”, гр. Джебел, както и участъка 
от р. Джебелска в обсег – моста на път – 508 /Кърджали-Момчилград/ - Джебел – Рогозче - 
Фотиново, където се предвижда възстановяване на речен праг и корекция на реката не попада 
в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в 
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най близко до площите на реализация на 
инвестиционното предложение е разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 
 
За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с БД Източнобеломорски 
район, във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Съгласно писмо изх. № КД-04-
399/22.11.2013г. на директора на БД Източнобеломорски район инвестиционното предложение 
е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.  
 
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, 
предвид характера на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от 
нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет 
на опазване в горецитираната защитена зона.  

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданите 
площи. 

2. Като цяло, не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на 
качеството на атмосферния въздух в района. 

3. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-26#1/07.01.2014г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве. 
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4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 
спрямо границите на Република България. 

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение засегнатото 
население чрез обява на таблото в общината. Също така е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 като е поставено съобщение на интернет страницата на 
общината. Към момента на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 
9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ Хасково, както и на интернет страницата на общината не са 
изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на 
инвестиционното предложение. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково 
не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното предложение.  
 

 
И ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Дейността да бъде започната след провеждане на процедура и получаване на 

разрешително по Закона за водите в БД Източнобеломорски район Пловдив. 
2. Хидравличния праг на реката да се проектира и изгради по начин, който позволява 

миграцията на водните организми в реката.  
 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения 
му капацитет.  

Настоящото решение за възстановяване на речен праг, част от колектор за битови 
отпадъчни води, кв. ”Прогрес”, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път – 
508 /Кърджали-Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново не отменя задълженията на 
възложителя 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. 

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 
Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. 

 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 
 
 
Дата: 16.01.2014г. 


