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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 16 - П/2013г. 
  

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) за инвестиционнo предложениe: „Осигуряване на проводимост на 
речното корито от наносни материали на р. Върбица в землището на с. Добромирци, община 
Кирково, обл. Кърджали” е започнала с внасяне на искане за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда с вх. № ПД 716/07.11.2013г., с 
възложител „Строител” ЕООД, гр. Златоград, ул. „ Ахрида” №10.  
С писмо изх. № ПД-716/11.11.2013г. на РИОСВ Хасково, постъпилата информация е изпратена по 
компетентност до БД Източнобеломорски район Пловдив, за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от 
Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, 
определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на 
риска от наводнения.  
Съгласно становище на БД Източнобеломорски район Пловдив с изх. № КД-04-398/26.11.2013г.: 

1. ИП попада в повърхностно водно тяло „р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие” с 
код ВGЗАR400R074; 

2. Повърхностно водно тяло с код ВGЗАR400R074 е определено в лошо екологично състояние 
и добро химично състояние;  

3. Мерките са описани в приложенията към раздел Раздел 7, том I на ПУРБ на ИБР, като за 
изземване на инертни материали за повърхностно водно тяло ВGЗАR400R074 – «р. 
Върбица и притоците от гр. Златоград до устие”  са предвидени мерки в Приложение № 9, 
неразделна част от Приложение № 7-17 към раздел 7, том I от ПУРБ – ИБР – „Списък на 
повърхностните водни тела в Източнобеломорски район, с наличие на плитки 
водоизточници (шахтови кладенци и дренажи) за питейно-битово водоснабдяване в 
терасите на реките, с ограничения и/или забрана за добив на инертни материали». Водно 
тяло ВGЗАR400R074 фигурира под № 9, Арда, в горецитираното приложение, респективно 
за същото се забранява добив на инертни материали и/или почистване на р. Върбица с 
включено изземване  на инертни материали;  

4. ИП попада в обхвата на забрана на чл. 118з, т. 3 ЗВ, според който не се определя място за 
изземване на наносни отложения в участък, където са въведени ограничения и забрани за 
управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а ЗВ. Според 
текста на чл. 156а ЗВ целите по чл. 149а ЗВ, а именно цели за опазване на околната среда, 
определени при разработване на плановете за управление, са въведени, за да 
предотвратят влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела (чл. 156а, 
ал. 1, т. 1, б «а» ЗВ), и за да опазят, предотвратят и възстановят всички  повърхностни 
водни тела за постигане на добро състояние на водите (чл. 156а, ал. 1, т. 1, б «б» ЗВ). Чл. 
156, ал. 2 ЗВ предвижда определяне на мерките и сроковете за постигане на целите за 
опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 ЗВ в плановете за управление на речните 
басейни.  

5. За същия имот , а именно № 000598 в землището на с. Добромирци, е съществувало ИП за 
изземване на наносни отложения с инвеститор ЕТ «Марчо Марков». След проведена 
процедура по преценяване допустимостта на ИП в хода на процедурата за издаване на 
ново разрешително за ползване на повърхностен воден обект е установено, че участък от 
имот № 000598, ограничен от координати, съвпадащи с тези в настоящото ИП, попада в 
крайбрежните заливаеми ивици на р. Върбица при протичане на средномногогодишни 
водни количества с обезпеченост 5%. Въз основа на горната констатация е издадено 
решение № РР-1448/30.03.2012г. на директора на БДУВИБР за отказ за издавен на 
разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни 
отложения. 

6. Заключение: Инвестиционното предложение е недопустимо от гледна точка на ПУРБ на 
ИБР за постигане на целите на околната среда според ЗВ. 
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Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, ал. 2 от 
Наредбата за ОВОС  

 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС за 
инвестиционно предложение: „Осигуряване на проводимост на речното корито от наносни 
материали на р. Върбица в землището на с. Добромирци, община Кирково, об. Кърджали” с 
възложител „Строител” ЕООД, гр. Златоград, ул. „ Ахрида” №10 

 

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, не изключва възможността 

възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган. 

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. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор РИОСВ Хасково 
 
 

 

Дата: 02.12.2013г. 


