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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 18 - 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 възложителя 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.) и полученото становище на БД за управление на водите 
Източнобеломорски район с център Пловдив  

 
Р Е Ш И Х  

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Корекция на дере в кв. Байкал” град Кърджали, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве  
възложител: Община Кърджали 6600 град Кърджали, бул. „България” № 41, Булстат 
000235920  
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционно предложение предвижда корекция на дере в кв. „Байкал”, град Кърджали, която 
обхваща участъка от съществуващ водосток под ул. „Генерал Чернозубов”, до съществуваща 
корекция на градското дере „Буюкдере”. Общата дължина на корекцията ще бъде 376 м. 
Дерето е с неправилно оформено корито с наклон от 0.2- 3.8%, минава през квартал „Байкал” и 
е силно обрасло с храсти и дървета. Части от дерето са навлезли в урегулирани имоти поради 
ерозийната му дейност. Една част от дерето преминава под съществуваща улица „Родопи”. 
Проектът цели да се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда, да се 
подобрят санитарно- хигиенните условия, да се предпазят от заливане прилежащите сгради и 
терени, както и да се отведат водите от вливащия се водосток. 
За постигане на целта се предвижда коригиране на дерето, с възприет правоъгълен напречен 
профил с монолитни стени и дъно, съобразен с надлъжния наклон и оразмерителното водно 
количество с размери 2.00/1.90 м. В участъка преминаващ под улицата корекцията е покрита с 
капаци 2.00/1.00/0.20 м.  
Строителството ще протече при следната последователност: 

 Отбиване на водите на дерето в участъците на новото трасе, чрез водоотвеждащ 
отбивен зимен канал; 

 Подравняване на коритото на дерето до проектната нивелетна кота съгласно 
надлъжния и напречния профил; 

 Полагане на подложен бетон; 

 Кофриране, армиране и бетониране на корекцията; 

 Декофриране и изпълнение на обратния насип; 

 Монтаж на парапетите в откритата част и капаците над покритата част; 

 Възстановяване настилката на улицата в участъка преминаващ под нея. 
Строителството ще се изпълнява, при минимални води в летния сезон през месеците от юни 
до септември. 
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Проектирани са два канализационни клона по десния и левия бряг на корекцията на дерето, 
които се обединяват в един клон и се заустват в съществуваща ревизионна шахта от градската 
канализационна мрежа. 
Предвиждат се и ревизионни шахти в началото на всеки канален клон, при всяка вертикална и 
хоризонтална чупка, при включване на клоновете, при промяна на профила на канала, при 
скокове за избягване на големи наклони и при дълги участъци на задължителните разстояния: 
Не се предвижда промяна на съществуващана пътна инфраструктура.  
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 
опазване на околната среда (т.1, з и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
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 процедура по оценка за 
съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
ОВОС и отразена в настоящото 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: 

 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда корекция на дере в 
кв. „Байкал”, град Кърджали, която обхваща участъка от съществуващ водосток под 
ул. „Генерал Чернозубов”, до съществуваща корекция на градското дере „Буюкдере”. 
Общата дължина на корекцията ще бъде 376 м. 

 Проектирани са два канализационни клона по десния и левия бряг на корекцията на 
дерето, които се обединяват в един клон и се заустват в съществуваща ревизионна 
шахта от градската канализационна мрежа. 

 Проектът цели да се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда, 
да се подобрят санитарно- хигиенните условия, да се предпазят от заливане 
прилежащите сгради и терени, както и да се отведат водите от вливащия се 
водосток. За целта корекцията на дерето ще бъде с възприет правоъгълен напречен 
профил с монолитни стени и дъно, съобразен с надлъжния наклон и 
оразмерителното водно количество с размери 2.00/1.90 м. В участъка преминаващ 
под улицата корекцията ще е покрита с капаци 2.00/1.00/0.20 м.  

 При реализацията на инвестиционното предложение се предвижда да бъде 
ползвана вода от съществуваща водопроводна мрежа, посредством самостоятелни 
водомерни възли и след съответно съгласуване с компетентните органи.  

 Земните работи включващи: подобряване коритото на дерето до проектна кота, 
изкоп за временен отбивен канал, обратни насипи ще се изпълняват с багер и 
булдозер. Изкопната земна почва ще се депонира на отвал и след това част от нея 
се връща за изпълнение на обратните насипи. Тънките и тесни изкопи ще се 
изпълняват ръчно. Уплътняването на насипите ще се извършва ръчно, а на места 
където теренът позволява - машинно с валяк. 

 При изпълнение на инвестиционното предложение ще се генерират органични 
отпадъци, в резултат на изкореняването на съществуващата дървесно - храстова 
растителност. Тези отпадъци, притежават характеристиките на отпадъци от горското 
стопанство. Битови отпадъци - минимално количество генерирано от работниците на 
обекта, за събиране на които ще се постави стандартен съд за битови отпадъци, 
който периодично ще се обслужва от „Титан- Клинър” ООД - фирмата изпълнител на 
услугата по събиране и транспортиране на битовите отпадъци в Община Кърджали. 

 В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на 
инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че са взети мерки за 
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намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това 
изключва възможността от въздействието на инвестиционното предложение върху 
околната среда или т.нар. кумулиранe с други сходни предложения.  

 При изпълнение на СМР на обекта рискови ситуации могат да възникнат при: 
затрупване на земни маси; падане от височина;удар от падащи 
предмети;неправилно стъпване и удряне;поражение на електрически ток;д руги 
опасности. За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с 
оценката на риска, координаторът ще изисква от изпълнителите писмени 
инструкции, по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на 
видно място в обсега на площадката. 

 
 

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: 

 

 Инвестиционното предложение за корекцията на дере обхваща участъка от 
съществуващ водосток под ул. „Генерал Чернозубов” до съществуваща корекция на 
градското дере „Буюкдере”. Общата дължина на корекцията възлиза на 376 м. 
Корекцията ще се извърши изцяло в общинска земя, без да засяга съществуващите 
граници на парцелите около нея. 

 Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 
уязвими, защитени и санитарно - охранителни зони.  

 В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква 
въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси 
в района. 

 

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

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено 
отрицателно въздействие на програмата върху близко разположените ЗЗ „Родопи 
Източни” с код BG 0001032 за опазване на природните местообитания и ЗЗ „Студен 
кладенец” с код BG0002013 за опазване на дивите птици, поради следните мотиви: 

 

 Корекцията обхваща участъка от съществуващ водосток под ул. ”Генерал 
Чернозубов” до съществуваща корекция на градското дере „Буюкдере”. Проектирани 
са два канализирани клона по десния и левия бряг на корекцията на дерето, 
обединяват се в един клон и се заустват в съществуваща ревизионна шахта от 
градската канализационна мрежа. 

 Реализацията на програмата не е свързана с производството на вредни емисии и 
генериране на отпадъци.  

 ИП не предвижда изземването на природни ресурси от района на дейността. 

 Липсват възможни кумулативни въздействия с други ППП/ИП.  

 ИП не попада в защитени територии по ЗЗТ. ИП не е в обхвата на защитени зони по 
Натура 2000 и характера му не предполага отрицателно въздействие върху близко 
разположените защитени зони или техни ключови елементи, както и отнемане на 
площи от местообитания, фрагментация на местообитания или популации на 
видове, безпокойство или унищожаване на видове и популациите им. 

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на корекция на 
дере в кв. „Байкал”, град Кърджали, е ограничен и локален в рамките на 
предвидените за целта участъци, поради което не се налага ползване на други 
терени и земеделски почви. 

 Не се очакват въздействия върху почвата, земните недра, ландшафта, минералното 
разнообразие и природните обекти в района. 
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 За инвестиционното предложение е направена писмена консултация с РЗИ – 
Кърджали като не се предполага риск за здравето на населението.  

 Съгласно становище на БД за управление на водите Източнобеломорски район с 
център Пловдив с № КД-04-14/06.02.2012г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ 
на ИБР и постигане на целите на околната среда. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 
спрямо границите на Република България. 

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

 
Възложителят е уведомил за намерението си засегнатото население, чрез обява във 
вестник „Родопи” от 06.02.2012г., бр. 647. Към момента на представяне на 
документацията в РИОСВ не са изразени устно или депозирани писмено възражения 
и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.  

 
 

  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 
 

Изготвил:  

М. Георгиева 

Гл.експерт в направление ОВОС и ЕО 

 

 
 
Дата: 22.03. 2012г. 


