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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 Министерство  на  околната  среда  и  водите  
 Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  
 

Изх. № ПД-768/07.01.2014г. 
 
До 
СНЦ „Ефективно стопанство„ гр. Крумовград и 
”ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ„ ООД гр. Крумовград 
 
Копие:  
До Кмета на общ. Крумовград  
До Кмета на с. Сбор, общ. Крумовград  
 
ОТНОСНО: Преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС за инвестиционно предложение: 
„Изграждане на яз на р. Дюшюндере до водопада при с. Сбор„ в землището на с. Сбор, община 
Крумовград, област Кърджали 
 

Уважаеми г-н Юмер, 
 

Приемаме представената от Вас информация с вх. № ПД-768/10.12.2013г. като уведомяване 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., посл. изм. ДВ. бр.32 от 24.04.2012г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС обн., ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп., бр. 94/2012г.), както и съгласно изискванията на 10 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 защитени зони 
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., бр. 94/2012г.).  

Въз основа на представената информация, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и 
във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното: 
 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС):  
Инвестиционно предложение предвижда изграждане на яз на р. Дюшюндере до водопада в землището 
на с. Сбор, община Крумовград, област Кърджали. Не засяга частни имоти на други собственици, а 
само на МЗГ - ДЛ.  
В обхвата на обекта ще се включи около 4км служебен път и толкова високо напрежение с Екоцентър и 
прилежащи екопътеки. Има съществуваща линия високо напрежение – 20кW, която ще се възстанови. 
Съществуващия черен път, който води до съоръжението ще се рекоструира и ще се използва като 
служебен. Основният процес е изграждане на хидротехническо съоръжение - яз, преливник, рибен 
проход, основен изпускател. Котата на яза ще е 352,50. Съоръженията ще бъдат изградени от 
стоманобетон в имот № 039008 в местност „Дадереси” заливаемата площ е 17 800 м2. Ще се ползва 
съществуващ черен път.  
За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с БД Пловдив Източнобеломорски 
район с център Пловдив във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Съгласно писмо изх. № 
КД-04-433/27.12.2013г. на БД Пловдив инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 
ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда.  
На този етап може да бъде определено, че предвидената от Вас дейност, попада в обхвата на т. 10 з 
„язовири и други съоражения за събиране и съхраняване на вода за продължително време”) от 
Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от 
ОВОС.  
На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 
РИОСВ – Хасково. За извършване на преценката:  
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1. Изготвяне на информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за цялостното 

намерение. В представената с уведомлението информация не става ясно дали дейностите по 
„включването в обекта на 4км служебен път и толкова високо напрежение с Екоцентър и 
прилежащи екопътеки” са част от инвестиционното намерение, тъй като не са описани никакви 
технически параметри.  

2. Съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗООС следва инвестиционното предложение да се разглежда  в 
неговата цялост. Във връзка с горното, следва да бъде внесена пълна информация относно 
техническите параметри на цялото инвестиционно предложение, както и на посочените 
съпътстващи дейности и обекти – около 4км служебен път и толкова високо напрежение с 
Екоцентър и прилежащи екопътеки. Възстановяване на съществуваща линия високо 
напрежение – 20кW, както и реконструкция на черен път, който ще се използва като 
служебен. 

3. Също така Ви информираме, че ако в обхвата на вашето инвестиционно предложение се 
включва и цитираното по-горе, за започване на процедура, съгласно § 1, т. 20 от 
допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., 
посл. изм. ДВ. бр.32 от 24.04.2012г.), Вие не изпълнявате законовите изисквания, определящи 
качеството „Възложител” на инвестиционното предложение. Необходимо е да представите 
документ за собственост - нот. акт и/или договор за заем, преобразуване или др, или документи 
определящи качеството „Възложител” за  включване в инвестиционното предложение на 
4км служебен път и прилежащи екопътеки. 

4. Следва да осигурите обществен достъп до информацията по Приложение № 2 като 
предоставите копие на хартиен и електронен носител от информацията на община Крумовград  
и кметство с. Сбор;  

5. Объщаме внимание на община Крумовград и кметство с. Сбор, предвид изискванията на чл. 6, 
ал. 9 от Наредбата за ОВОС, след изтичане на определения срок за обществен достъп до 
информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, следва резултатите от 
обществения достъп да бъдат изпратени в РИОСВ-Хасково;  

 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 

 
Въз основа на подадената от възложителя информация и направена справка, бе установено следното: 
 
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена територия (на около 800 м.) е 
Природна забележителност „Буреще” (водопад), обявена със Заповед №3796/11.10.1966г. на КОПС 
при МС.  
Инвестиционно предложение попада изцяло в следните защитени зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000, по смисъла на ЗБР: 
- BG0001032 „Родопи - Източни” – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приета с Решение на МС №122/02.03.2007г.,  
- BG0002012 „Крумовица” – за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-765/28.10.2008г. 
на МОСВ. 
 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 
73 от 11.09.2007 г.,; последно изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) и 
подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
цитираните близко разположени защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от 
Закона за биологичното разнообразие. 
 
Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в цитираните 
защитени зони ще бъде направена след представяне на информация по приложение № 2 
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При внасяне на допълнителната информация трябва да бъде приложен и документ за платена такса 
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 
 
Цялата документация следва да внесете в РИОСВ – Хасково, ул. “Добруджа” № 14, гр. Хасково – 
обслужване на едно гише. Приложение: Приложение № 2;  
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
 
 
 


