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Изх. № ПД-203, 207, 208, 209/21.06.2012г. 

 
До  

Кмета на  

Община Кърджали 

бул. България № 41, гр. Кърджали 

 

Копие: 

Кметсво с. Горна крепост, общ. Кърджали 

Кметсво с. Чифлик, общ. Кърджали 

Кметсво с. Перперек, общ. Кърджали 

Кметсво с. Мургово, общ. Кърджали 

 

ОТНОСНО: Преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в 
зоната на съществуващи водоснабдителни станции: при село Горна крепост Подобект 
№ 1 - дънен праг при ПС Горна Крепост - 1 бр., при село Чифлик Подобект № 3 - дънен 
праг при ПС Чифлик - 1 бр., при село Перперек Подобект № 4 - дънен праг при ПС 
Перперек - 1 бр., при село Мургово Подобект № 2 - дънен праг при ПС Мургово - 2 бр.” 

 

Уважаеми г-н Азис, 

 
Приемаме представеното уведомление като информиране на компетентния орган по околна 
среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ 
бр.91/2002г., изм. ДВ. бр.32 от 24.04.2012г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. ДВ бр. 3 от 11 Януари 2011г.). На 
основание чл.5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме за следното: 

 

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

среда (ЗООС):  
Инвестиционното предложение за изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. 
Перперешка в зоната на съществуващи водоснабдителни станции: при селата Горна 

Крепост, Чифлик, Перперек и Мургово попада в т. 10, м) на Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, 
т. 1 и 2 на ЗООС. 
Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 
Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 
 

Съгласно писмено становище на Басейнова Дирекция за управление на водите в 

Източнобеломорски район с център Пловдив инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда.  

За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Хасково следните документи: 

1. Един екземпляр на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител 
подробно разработена информация по Приложение № 2 от Наредба по ОВОС;  

2. Писмено уведомяване на кметствата на селата Горна Крепост, Чифлик, Перперек и 
Мургово, община Кърджали за инвестиционното предложение; 

В изпълнение изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС представете доказателствен 
материал за извършеното уведомяване и за проявения обществен интерес към 
предложението, ако такъв е бил проявен. 
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II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 
 

Съгласно 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 (Наредба за ОС, приета с ПМС № 
201/31.08.2007г. изм. ДВ, бр. 3 от 11.01.2011г.), инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по реда на Глава трета на същата Наредба.  
 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по Закона за биологичното 
разнообразие.  
Землище на с. Перперек, е в близост до ПЗ „Находище на родопска горска майка”, обявена 
със Заповед № 542/23.05.1984г. на КОПС и попада в ЗЗ „Родопи Източни” BG 0001032 за 
опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. 
Всички останали (землищата на селата Горна Крепост, Чифлик и Мургово) не попадат в 
обхвата на защитени зони по Натура 2000. Близко разположени са ЗЗ „Родопи Източни” BG 
00001032 и ЗЗ „Студен кладенец” BG 00002013 за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед №РД- 766/28.10.2008г. 
 

Преценката по чл.15, от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено 

отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ „Родопи Източни” BG 0001032 и близко 

разположената ЗЗ „Студен кладенец” BG0002013, поради следното: 
 

1. Основната цел на ИП е укрепване на речното корито и повдигане на нивото в шахтовите 
кладенци чрез изграждане на дънни прагове и почистване на коритото на река Перперешка в 
зоната на съществуващите водоснабдителни станции при селата Горна Крепост, Чифлик, 
Перперек и Мургово, общ. Кърджали. Местоположението на праговете е определено със 
следните координати:  

 

 с. Горна Крепост - 4556127.330 и 9420238.805; 4556122.208 и 9420285.320.  

 с. Чифлик - 4552357.023 и 9422659.402, 4552390.270 и 9422706.476 

 с. Перперек - 4551205.116 и 9426183.473; 4551213.990 и 9426236.298 

 с. Мургово - дънен праг №1 4553996.880 и 9421744.840, 4554024.955 и  
дънен праг №2 9421773.094; 4554065.966 и 9421691.455, 4554078.026 и 9421723.286. 

 
2. Очаква се при строителството да се генерират ограничени количества и малко по вид 

отпадъци, които ще се изнасят от строителните площадки на временен склад. Изграждането 
на обектите не изисква промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

 

3. Характера на ИП не предполага съществено отрицателно въздействие върху ЗЗ 
„Родопи Източни” BG 0001032 и близко разположената ЗЗ „Студен кладенец” 
BG0002013 или техни ключови елементи, както и отнемане на площи от 
местообитания, безпокойство или унищожаване на видове и популациите им. 

 

Съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/ от 
19.05.2011г, ДВ бр.39/2011) за издаване на решение, относно необходимостта от извършване 
на ОВОС и ОС, общата такса за заплащане съгласно чл. 1, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 е в размер на 

570 лв. при предявяване на искането.  
 

Посочената сума може да платите по банков път (банкова сметка IBAN: 

BG44UBBS80023110028210 BIС код на банката: UBBS BGSF, TБ OББ АД – за РИОСВ – 
Хасково).  
Цялата документация следва да внесете в РИОСВ – Хасково, ул. “Добруджа” № 14, гр. 
Хасково. Приложение: Приложение № 2; Образец за уведомяване; 
 

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


