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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 42 - 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,
Становища от РЗИ –Кърджали и БД ИБР- Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:
„Почистване и укрепване коритото на р. Върбица от устието на Саръяр дере до дере махала Пукниче“, в
землището на с. Птичар и с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали, което няма вероятност да
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и
местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: „Балканстрой инвест“ ООД, с адрес на управление: гр. Джебел, ул. ”Добруджа” № 34, обл.
Кърджали

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда почистване на речното корито на река Върбица от устието на
Саръяр дере до дере махала Пукниче, в землището на с. Птичар и с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали с дължина 2428,2 м. Заявеният обект е комплекс от участъци намиращи се между
левия и десния некоригиран бряг на р. Върбица, от землищата на с. Птичар и с. Загорско, Община -
Момчилград, Област - Кърджали. Обекта представлява геометрична фигура с неправилна форма, чиито
начални и крайни координати са: А - 41°28'2.31"С, 25°22'11.40"И; Б - 41°28'0.66"С, 25°22'15.90"И; В -
41°29'3.02"С, 25°23'19.55"И; Г - 41°28'59.27"С, 25°23'24.00". Хидроложките проучвания изясняват
максималните водни количества, преминаващи по р. Върбица, и определят наносния отток на реката.
Коритооформящото водно количество за което се оразмерява проектният напречен профил на реката е
Qср.макс = 858/м3/сек, максимлано оразмерителното водно количество е Q5% = 1887/м3/сек.
Средногодишния наносен отток в реката е R=15,35 кг/сек. Динамичните запаси са съвкупност от всички
плаващи, дънни наноси и дънни отложения с диаметър по-голям от 0,1 мм, които имат ежегодно
възстановяване.
Определянето на средногодишното наносно  количество  се определя като   90 % от динамичните запаси
от дънните наноси при 95% обезпеченост на същите.Дънните наноси са 195674 тона или 134948 м3 95%
от 134948 м³=121453 м³
Ще се почистват излишните наноси от бреговата пъсъчна ивица и малки островчета, които постепенно
биха затлачили речното корито и намалили пропускателната му способност. Заедно с това се оформя
едно речно русло в централната част на речното легло с по-голяма пропускливост. Дълбочината на
почистване е съобразена с котата на съществуващото активно речно корито, с оглед недопускане на
допълнително удълбочаване. Надлъжният наклон на проектното дъно е на база хидравличния наклон на
речното легло. Активната работа по почистването на инертни материали се предвижда през летния
период, а изкопаните материали се депонират на безопасно място.
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Също така дейността ще се извършва извън периода на размножаване на рибната фауна 15април – 30
май ежегодно. При извършване на дейностите не се предвижда използването на взрив. Разкривните
работи са незнаителни. Те ще се извършват с булодзер и с тях ще се укрепва основно левия бряг на
реката. Добивът ще се извършва с багер с обратна лопата. За зариване и разкзривка ще се използва
булдозер или фадрома. Преди започване почистването за съответния участък се отлагат линията  на
почистване и се определя котата на почистване. Дейността по почистването се улеснява и от наличието
на полски пътища, водещи до  пътища от  републиканската пътна мрежа. Не се налага промяна на
съществуващата пътна инфраструктура.
Почистването от наносните материали ще се извършва само в речното корито. Няма да се засегнат други
терени. Не се налага ползването на допълнителни площи за спомагателни дейности. Ще се съхрани
изцяло естествената конфигурация на речното русло.
Участъците от реката в който ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитена зона
по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена до участъците за реализация
на ИП е - ЗЗ BG 0001032 “Родопи Източни”, обявена за опазване на природните местообитания на дивата
флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и
целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1
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,
ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през
процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 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 няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната
защитена зона.
Съгласно становище с изх. № КД-04-232/15.07.2014г. на БД – Пловдив, реализацията на инвестиционното
предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за
постигане на добро състояние на водите, при спазване на поставените условия в настощото решение..
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 2, в) 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 почистване на речното корито на р.Върбица от наносни
отложения и саморасла растителност с цел осигуряване на проводимост при протичане на високи
води в участъка от устието на Саръяр дере до дере махала Пукниче, в землището на с. Птичар и с.
Загорско, община Момчилград, област Кърджали .

2. С реализацията на инвестиционното предложение се постига защита от вредното въздействие на
водите чрез възстановяване на параметрите на речното корито в напречен профил и по цялата
дължина на планирания участък, за подобряване на хидравличните характеристики на речното
корито до степен да провежда безаварийно водни количества със съответната обезпеченвост.

3. Почистването от наносни отложения ще се извършва само в речното корито, като ще се съхрани
изцяло естествената конфигурация на речното русло.

4. Разгледани са мерки за намаляване на отрицателното въздействие – опазване на дъното на
реката, недопускане на разливи на ГСМ, няма да се засягат съседни площи, не се предвижда
водовземане, материалът ще се транспортира мокър, ще се запазва растителността в
карйбрежната ивица.
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5. Инвестиционното намерение обхваща единствено и само почистване коритото на р. Върбица от
храстовидната, дървесна растителност и  наносно отложения, както и изкопаване, пробутване и
оформяне на речното корито.

6. Обемът на част от статичните запаси, които се предлагат да бъдат пробутвани, е определен на
база заснетите напречни и надлъжен профил и проектното ситуационно решение, с което няма да
се наруши хидротехническия потенциал на реката. За повишаване пропусната способност на
реката в разглеждания участък ще  се проведат следните мероприятия:  почистване на островните
образувания от растителност чрез изсичане и изкореняването им и почистване на същия участък
от наноси чрез изкопни работи.

7. Според становище на БДИБР-Пловдив с изх. № КД-04-232/15.08.2014г. инвестиционното
предложение не би следвало да окаже значително въздействие върху водите и водните
екосистеми при запазване на съществуващото въздействие, прилагане на мерки за неговото
ограничаване и спазване на поставените условия в настощото решение.

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. Планираният участък се намира на р. Върбица, започва от устието на Саръяр дере до дере
махала Пукниче, в землището на с. Птичар и с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали
с дължина 2428,2 м. Същият е комплекс от участъци намиращи се на левия и десния некоригиран
бряг на р. Върбица, от землищата на с. Загорско и с. Птичар, Община - Момчилград, Област -
Кърджали.

2. Обекта представлява геометрична фигура с неправилна форма, чиито начални и крайни
координати са: А - 41°28'2.31"С, 25°22'11.40"И; Б - 41°28'0.66"С, 25°22'15.90"И; В - 41°29'3.02"С,
25°23'19.55"И; Г - 41°28'59.27"С, 25°23'24.00"И

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква
въздействие върху земеползуването и почвите в района.

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

1. Участъците от реката в който ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в
обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко
разположена до участъците за реализация на ИП е - ЗЗ BG 0001032 “Родопи Източни”, обявена за
опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение №
122/02.03.2007г. на Министерски съвет.

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено
отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху близката зона, поради
следните мотиви:
 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете  предмет

на опазване в близко разположената зоната;

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

1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването
на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища или прекарване на
други комуникации.

2. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното
предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданият участък.

3. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-1622 # 1/18.08.2014г. реализацията на
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху
хората и тяхното здраве.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие,

mailto:riosv_hs@mbox.contact.bg


6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14 Директор: (+359 38) 66 46 08
www.haskovo.riosv.com Факс:         (+359 38) 60 16 11
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg Телефони: (+359 38) 60 16 14

ТА/ТА

4

поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на
Република България.

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

5. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община
Момчилград, кметовете на с. Птичар и с. Загорско , общ. Момчилград, а засегнатото население е
уведомено, чрез обяви общините и кметствата.

6. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет
станицата на община Момчилград в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по
ОВОС.

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

При спазване на следните условия:

1. При мероприятия за укрепването на бреговете да се предвиди запазване на част от
съществуващата растителност и залесяване на бреговете с подходящи местни дървесни видове.

2. Да се спазва естествената конфигурация на речното русло.
3. Да се спазват условията предписани в становище за допустимост с изх. № КД-04-232/15.07.2014г.

да не се извършва изземване на инертни материали в землището на с. Загорско, както и 500 м
преди и след пунктове за мониторинг на повърхностни води, да не се извършва изземване на
инертни материали в близост до кладенците за питейно битово водоснабдяване, да не се допуска
замърсяване на повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране на ИП;

4. Да се спазват декларираните мерки в представената за намаляване на отрицателните
въздействия върху околната среда, съгласно представената информация от възложителя..

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му
капацитет, същото 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.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 своевременно, но не по-
късно от 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 осъществяване на инвестиционното предложение.

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

Дата: 19.08.2014г.
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