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Изх. №ПД-27/12.03.2016г. 

 

До  

Община Кърджали 

 

ОТНОСНО: Възстановяване на водна шахта на дюкер под р.Арда на Главен 

канализационен колектор 1 и укрепване на бреговете на реката в района на разглежданите 

съоръжения.  

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-27/18.01.2016г. на РИОСВ-Хасково за 

възстановяване на водна шахта на дюкер под р.Арда на Главен канализационен колектор 1 и 

укрепване на бреговете на реката в района на разглежданите съоръжения, на основание чл.6а 

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., изм. и доп., бр. 94 от 

30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Възстановяването на водна шахта на дюкер под р.Арда на Главен канализационен колектор 1 

и укрепване на бреговете на реката в района на разглежданите съоръжения, попада в обхвата 

на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

След преглед на постъпилата информация се установи, че възложителят предвижда 

възстановяване на водна шахта на дюкер под р.Арда на Главен канализационен колектор 1 и 

укрепване на бреговете на реката в района на разглежданите съоръжения. Инвестиционното 

предложение включва изграждане на нова входна шахта на дюкера, провеждащ водите на 

канализацията на град Кърджали от десния на левия бряг на река Арда, връзката между 

съществуващата събирателна канализационна шахта с новата шахта и връзката между 

тръбите, излизащи от входната шахта (3 бр. Ø400, стъклопластови) със съществуващите 

тръби на дюкера. Новата входна шахта на дюкера ще се изгради на десния бряг на р. Арда, 

непосредствено до съществуващите събирателна и входна шахти. Предвидено е фундирането 

на шахтата да стане чрез пилоти. Шахтата е проектирана като двукамерна – оформени са 

мокра и суха камери. В мократа камера ще зауства тръба Ø1000, идваща от 

разпределителната шахта. От мократа камера ще водят началото си три тръби Ø400, които се 

свързват със съществуващите тръби на дюкера. Сухата камера ще служи за достъп в шахтата 

по време на експлоатация. За свързването на новата входна шахта на дюкера със 

съществуващите тръби на ГК-1 ще се изградят 2 тръбни връзки - със събирателната шахта и с 

тръбите на дюкера. С цел осигуряване на надеждна и безаварийна работа на дюкера, в 

проекта е предвидено укрепване на бреговете на река Арда в зоната около дюкера. Десният 

бряг ще се укрепи чрез стоманобенови подпорни стени. Участъкът на укрепване ще бъде с 

дължина около 90 м и започва от края на бетоновата облицовка на ж.п. моста.  Височината на 

стената ще бъде 5,20 м от цокълна фуга, дълбочина на фундамента - 2,00 м. За левия бряг се 

предвижда изграждане на подпорна стена върху укрепването, изградено от габиони, като за 

целта мястото предварително се почисти от компрометирано защитно покритие.  

Компрометираните съоръжения, които подлежат на премахване след изграждане на новите 

са: стъклопластови тръби DN1000 и DN400; входна шахта дюкер от стоманобетонна 

конструкция, като предварително се демонтира наличното оборудване; геоуеб по двата бряга; 

опорни бетонови блокове на тръбите; стена от габиони. 

Площите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени 

територии  по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена 

зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета с 

Решение на МС № 122/02.03.2007г. и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” за 



опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 766/28.10.2008г.  

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС бе установено, че 

инвестиционното предложение е допустимо при спазване на режима на защитена зона 

BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, определен с горецитираната 

заповед за обявяването й. Съгласно писмо с Изх.№ КД-04-57/01.03.2016г. на БД ИБР 

Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо по чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС. 

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Възстановяване и 

укрепване на входна шахта на дюкер под р. Арда“, с възложител Община Кърджали, не 

попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на 

регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда  процедури по 

ОВОС и екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002013 „Студен 

кладенец”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 

 


