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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 5 - П/2015г. 
  
Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС) за инвестиционнo предложениe: „Корекция на част от дере – с. 
Каблешково с участък в кв. 67 по ПУП на с. Черноочене” общ. Черноочене, обл. Кърджали е 
започнала с внасяне на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД 156/11.04.2014г., 
с възложител община Черноочене. Проектът предвижда строителство на 192 м подземен 
тръбопровод от бетонови тръби с диаметър ф 150см, през който да преминават водите на дерето  
с цел предпазване  от заливане на прилежащата селищна територия и частта от пътя KRZ1432/I-
5/. – с. Черноочене-с. Житница-с. Дядовско-с. Каняк, намираща се в регулационните /строителните/ 
граници, при стария каменен мост в с. Черноочене. Тръбопроводът ще се положи на дъното на 
дерето, без да се засягат дървета по бреговете на дерето. Проектът предвижда по трасето на 
подземния тръбопровод два броя дъждоприемни шахти с решетки за вливане на евентуални 
дъждовни води и за почистване и поддържане  проводимостта на тръбопровода.  

С писмо изх. № ПД-156/11.04.2014г. 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-04-68/22.04.2014г.: 
1. ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Перперек до вливанито й в яз. 

„Студен кладенец” с код ВGЗАR300R011. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, 
т. 3 буква «б» от ЗВ, описан в раздел 3, на ПУРБ на ИБР.; 

2. Повърхностно водно тяло с код ВGЗАR300R011 е определено в добро екологично 
състояние и добро химично състояние;  

3. За защита от вредното въздействие на водите се забранява извършването на строежи над 
покритите речни участъци, съгласно чл. 143 ал. 1, т. 4 от ЗВ.  

 

Заключение: Инвестиционното предложение не е допустимо от гледна точка на разпоредбите 
на ЗВ. 

 
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, ал. 2 от 

Наредбата за ОВОС  

 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата по уведомление за инвестиционно предложение: „Корекция на част от 
дере – с. Каблешково с участък в кв. 67 по ПУП на с. Черноочене” общ. Черноочене, обл. 
Кърджали ” с възложител община Черноочене.  
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. 

Приложение: 
Становище с изх. № КД-04-68/07.03.2014г. на БД Източнобеломорски район Пловдив 
Писмо с изх. № КД-04-68/22.04.2014г. на БД Източнобеломорски район Пловдив 
 

инж. Д. Илиев 

Директор РИОСВ Хасково 
 

Дата: 11.03.2014г. 


