
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

                          6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14                                          Директор: (+359 38) 66 46 08 
         www.haskovo.riosv.com                                                Факс: (+359 38) 60 16 11 

                        e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg                       Телефони: (+359 38) 60 16 14 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 13 ПР / 2012г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и 
ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.)  
 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на водоем за поливни нужди на населението на с. Хаджийско” в 
поземлен имот с №010095, местност „Дирмен янъ”, землище на с. Хаджийско, общ. 

Кирково, обл. Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитени зони. 

възложител: Община Кирково, ул. Дружба №1, ЕИН 000235888  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Целта на инвестиционното предложение е изграждане на водоем за напояване на 

земеделски площи от населението на с.Хаджийско, община Кирково. Водоема ще бъде 
изграден в имот общинска собственост с площ 0.692 дка. Водоема ще се пълни от 
съществуващо дере, като за целта ще бъде изградена стоманнобетонна стена за 
създаване на водохранилище. Земеделието е основния поминък на населението в 
общината. През летния сух период има силен недостиг на вода за напояване на 
земеделските култури. Водоямата ще акумулира оттичащата се вода, която след това ще 
се използва за напояване на земеделските култури. В близост няма изграден водоем, които 
да се използва за тази цел. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.10, з) на 
Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от 
ОВОС.  

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона на защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона по 
НАТУРА 2000 е “Родопи Източни” с код BG 0001032, за опазване на природните 
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и 
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г., изм. и доп. с 
Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на 

mailto:riosv_hs@mbox.contact.bg


 2 

процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящето решение. 

 

МОТИВИ: 
 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

 
1. Инвестиционното предложение е за изграждане на водоем за поливни нужди на 

населението на с. Хаджийско в поземлен имот с №010095, местност „Дирмен янъ”, 
землище на с. Хаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали. 

 
2. Подпорната стена на водоямата е предвидена да бъде с дължина 18 м и височина 

от цокълната фуга до короната 4 м. По средата на стената ще има вградена 
стоманобетнова тръба Ф 150 см за свободно изтичане на водата в периоди, когато 
не е необходима за стопански нужди, а в останалото време отворът ще се заприщва 
със савак. В двата края на съоръжението на разстояние 8 – 10 м от оста ще се 
оформят 2 коритообразни вдлъбнатини с дълбочина 50 см от короната надолу за 
плавно преливане на събраните водни количества. Площта на водоямата ще бъде 2 
650 кв.м., а обема - 4 505 куб.м. 

 
3. Отпадъците от опаковки, смеси от бетон и др. образувани при изграждане на стената 

на водоямата ще се предават на лица, притежаващи съответното разрешително за 
третирането им. Битовите отпадъците ще се третират по общоприетия за община 
Кирково ред. 

 
4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 

дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционото предложение ще 
предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при 
строителството, свързано с шумово натоварване по време на изграждане на 
водоподпорната стена. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на 
ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие 
върху населението на най-близко разположеното населено място, на растителния и 
животинския свят. 

 
5. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на 

изискванията на безопасност на труда риска от инциденти ще бъде сведен до 
минимум. Инцидентите, свързани с увреждане на местообитания на растения и 
животни ще бъдат сведени до минимум и ще бъдат ограничени в рамките на 
площадката.Характеристиките на съоръжението ще бъдат съобразени с надлъжният 
наклон и склоновете на водосбора, и целящи осигуряване на безпрепятствено и 
безопасно провеждане на екстремни водни количества, постъпили от обилни 
валежи, без да създават опасност от аварии или наводнения на селища или 
стопански обекти. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 
1. От геоморфоложка гледна точка теренът попада в речна долина с генерална 

ориентация североизток – югозапад. Склоновете са доста стръмни, като долината е 
„V” – образна, което показва „младата” в геоложки аспект възраст на речната 
долина. Релефът на района е средно до високо хълмист, като теренът потъва на юг 
и на север към речното корито, като денивелацията достига 8,5 м. 

 
2. Проучваната площадка за изграждане на водоема се намира в землището на 

с.Хаджийско, община Кирково, в имот с № 010095, в местността „Дирмен янъ”, 
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собственост на Община Кирково. Терена отстои на около 1,8 км източно от центъра 
на с.Хаджийско. 

 
3. Имота е с начин на трайно ползване нива, с категория на земята при неполивни 

условия девета. 
 

4. Предвижда се стената на съоръжението да се разположи в средното течение на 
„Циганско дере”, с географски координати / Х – 4518784.389, У – 9408939.576 и кота 
терен 303.04 /, южно на около 250 м и по - ниско от село Хаджийско /Искрил/, и на 
около 1000 м северно от село Фотиново. 

 
5. Останалата площ е достатъчна за временни дейности по време на строителството. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 
1. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и 
в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 
Най-близко разположената защитена зона по НАТУРА 2000 е “Родопи Източни”  с 
код BG 0001032, за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 
122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

 
2. Предвид характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че 

не попада в границите на защитени зони, съгласно разпоредбите на 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 (приета с ПМС №201/31.08.2007г. Изм. ДВ. Бр.3 от 

11.01.2011г.), преценката за ИП е, че реализацията му няма  вероятност от 

отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона по 
НАТУРА 2000, поради следното: 

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
видовете предмет на опазване в зоната. 

 
3. Съгласно Становище на БД Източнобеломорски район с център Пловдив от 

26.05.2011г. инвестиционното предложение е допустимо за посочения участък от 
гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на 
добро състояние на водите. ИП попада във водно тяло „р. Върбица и притоците от 
гр. Златоград до устие” с код BG3AR400R074 и не попада в зони за защита на водите 
по чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите и не засяга учредени СОЗ на 
водоизточници за ПБВ и минерални води. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Териториалният обхват на въздействие ще бъде в рамките на разглежданата площ.  
 
2. Не се предполага възникване на риск за човешкото здраве вследствие реализацията 

на инвестиционното предложение, съгласно становище с изх. № 645/22.02.02012г. на 
Регионална здравна инспекция Кърджали. 

 
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие.  
 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта. 
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5. От строителството и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху 
качеството на атмосферния въздух. Няма да има негативно въздействие върху 
подземните и повърхностните води. Очаква се инвестиционното предложение да 
има положително въздействие върху земеделските култури, които ще бъдат 
поливани от водоямата, от там и върху населението ползващо водата от водоямата. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на село  

с писмо с вх. №97/30.03.2011г. Засегнатото население е уведомено, чрез обява във 
вестник „Родопи” от 31.03.2011г. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ 
– Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното 
предложение.  

 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 

 
1.  Да се проведе процедура за издаване на разрешително по реда на Закона за водите 
преди започване на експлоатация на обекта. 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет.  

 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за 

опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни 

актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 

действащата нормативна уредба по околна среда. 

 

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои 

от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни 

след настъпване на измененията. 

 

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 на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 

 

 

Дата: 07.03. 2012г.    
 


