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ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за почистване на речното корито на река Марица от 
наносни отложения с цел осигуряване на проводимостта на речното корито в участък в землище 
на село Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково 

 

Уважаеми г-н Хаджиев, 
  

Приемаме представеното уведомление за горното инвестиционно предложение, като 
информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 80/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 
29/2010г, изм. Доп. Дв. бр. 3/2011, изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от 
Наредба 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 (ДВ. 
бр.73/2007 г. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012).  

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви 
информираме за следното:  

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

(ЗООС, ДВ бр.91/2002г.):  
Основната цел на инвестиционното предложение е защита от вредното въздействие на 

водите, чрез осигуряване проводимост на коритото на река Марица посредством разкриване на 
централната руслова част, в участък в землището на с. Брод, община Димитровград и 
премахването на наносни отложения от речен полуостров до левия бряг на реката. Десния бряг 
на реката не се достига и той остава непроменен. Премахването на наносните отложения от 
речния полуостров ще се извършва на ивици отдолу нагоре по течението на реката. Изземването 
на материала ще става с багер на отвал. След отцеждането му той ще се товари с фадрома на 
автотранспорт и ще се извозва до съществуваща площадка в близост до обекта. Иззетите 
наносни отложения ще се оползотворяват като инертен материал – основно пясък и малки 
количества филц. 

Информираме Ви, че 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 е изпратена в Басейнова дирекция за управление на водите 
Източнобеломорски район град Пловдив за изразяване на становище, относно допустимостта на 
инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в ПУРБ на ИБР. 

Предвид полученото в РИОСВ Хасково становище на Басейнова дирекция за управление 
на водите Източнобеломорски район град Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо 
от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на 
определени мерки и условия, посочени в становището. 
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На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в 
обхвата на т. 2, буква „в” 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.  

 

Във връзка с гореизложеното, трябва да предприемите стъпки за: 
1. Изготвяне на информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за 

цялостното инвестиционно предложение, като за изясняване на обществения интерес 
осигурите достъп до същата, чрез поставяне на съобщение на интернет страница Ви и/или 

по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от 
заинтересувани лица. 

2. След изтичане на по-горе споменатият 14 дневен срок, възложителят, внася в РИОСВ – 
Хасково на: 

 искане за инвестиционно предложение, с приложенията към него и представя 
доказателства за осигуреният обществен достъп до информацията по приложение № 2, 
също така се представя информация относно обществения интерес, ако такъв е бил 
проявен; 

 изготвената информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС в един екземпляр 

на хартиен и два екземпляра на електронен носител; 

 документ за платена такса. 
3. Едновременно с внасяне на искането до РИОСВ Хасково, е необходимо да предоставите 

копие от приложение № 2 на хартиен и електронен носител на община Димитровград и 
кметство с. Брод, общ. Димитровград за осигуряване на обществен достъп до същата. 

 

Обръщаме внимание на община Димитровград и кметство с. Брод, предвид изискванията 

на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по 

приложение №2, да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като 
поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено 
достъпно място в сградата на общината и кметството за изразяване на становища от 

заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок община 

Димитровград и кметство с. Брод, общ. Димитровград, изпращат служебно резултатите 

от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване в РИОСВ Хасково.  
 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот № 000098 в землището на с.Брод, в който са разположени наносните 

отложения, предвидени за почистване не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но е в непосредствена близост до Защитена 
местност „Нощувка на малък корморан”, обявена със Заповед № РД-539/12.07.2007г. с цел 
опазване на поречието на р. Марица, остатъци от заливни крайречни гори, представляващи 
местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на Малък корморан и други 
защитени животински видове. Площта на инвестиционното предложение попада изцяло в обхвата 

на защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания. Част от имота е зает от местообитание 3260 Равнинни 
или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion. 

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 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. 

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 за почистване на речното 
корито на р. Марица от наносни отложения с цел осигуряване проводимостта на речното корито в 
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участък в землището на с. Брод, община Димитровград, няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове 
предмет на опазване в горецитираната защитена зона, поради следните мотиви: 
1. Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в инвестиционното предложение 
дейности, при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или унищожаване на 
природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ „Река Марица” BG0000578, при спазване на 
поставените условия. 
2. Предвидените дейности включват премахване на наносни отложения, без да засягат 
крайбрежна растителност. 
3. Не се очаква дейностите по почистване на речното корито в конкретния участък да нарушат 
целостта и кохерентността на ЗЗ „Река Марица” BG0000578, както и да доведат до фрагментация 
и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната. 
4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 
защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 
програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 
 

Към искането трябва да бъде приложен и документ за платена такса от 500 лв., съгласно 
чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 
136/от 19.05.2011г, дв. бр.39/2011, изм. доп., бр.73/2012, изм. доп., бр.94/2012), по банкова 
сметка 

 

IBAN: BG44UBBS80023110028210 

BIС код на банката: UBBS BGSF 

TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково 
 
 
 
Приложение:  

1. приложение № 2,  
2. писмо за обява до община и кметства във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС;  

 

 

 

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


