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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 / 2014г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, 
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с  ал. 3 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 за ОС), 
представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата по ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от БД Пловдив 

 

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на яз на р. Дюшюндере до водопада при с. Сбор„ в землището на с. 
Сбор, Община Крумовград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве  
 
възложител: СНЦ „ Ефективно стопанство„ и Ахмед Юмер  
гр. Крумовград 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на хидротехническото съоръжение - яз 
на р. Дюшюндере до водопада в землището на с. Сбор, община Крумовград, област Кърджали. 
Обектът отстои на около 4,5 км от асфалтовия път с. Падало – с. Конници. 
Изграждането на хидротехническото съоръжение ще включва - яз, преливник, рибен проход, 
основен изпускател. Котата на яза ще е 352,50.  
Географските координати на оста на язовирната стената са: 41°32`25.45``С 25°44`56.65``И,  
41°32`25.74``С 25°44`56.92``И, а на опашката на завиреното езеро е 41°32`13.01``С 
25°45`18.22``И.  Заливаемата площ е 11 220м2.  
Съществуващия черен път, който води до съоръжението ще се рекоструира и ще се използва 
като служебен. Предвижда се да се изгради и около 900 м нов път. За оформянето на пътната 
настилка ще се използва баластра /чакъл/ и асфалтова настилка. 
Изборът на участъка е направен въз основа на следните дадености: 

- оформилите се брегови скатове 
- има съществуващ черен път, свързващ съоръжението с асфалтов път с. Падало – с. 

Конници. 
Ел. захранване от ниско напрежение ще е разположено в обхвата на пътя. Има съществуваща 
линия високо напрежение – 20кW с трафопост, която ще се възстанови от ЕVN – гр. 
Крумовград. 
За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с БД Пловдив 
Източнобеломорски район с център Пловдив във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за 
водите. 
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Според представената информация, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло «Река 
Крумовица и притоци» с код ВG3АR200R009. Попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 
3, буква «б» от ЗВ, описан в раздел 3 на ПУРБ на ИБР.  
ИП засяга защитена зона «Родопи Източни» с код ВG0001032 и ЗЗ „Крумовица” с код 
ВG0002012, по чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 5.1 на ПУРБ на ИБР.  
Повърхностно водно тяло с код ВG3АR200R009 е определено в умерено екологично състояние 
и добро химично състояние.  
Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 
целите на околната среда.   
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 
опазване на околната среда (т.10,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 изграждане на 
хидротехническото съоръжение - яз на р. Дюшюндере до водопада в землището на с. 
Сбор, община Крумовград, област Кърджали. 

 Изграждането на хидротехническото съоръжение ще включва - яз, преливник, рибен 
проход, основен изпускател. Съществуващия черен път, който води до съоръжението 
ще се рекоструира и ще се използва като служебен. Предвижда се да се изгради и 
около 900 м нов път. За оформянето на пътната настилка ще се използва баластра 
/чакъл/ и асфалтова настилка. 

 На по-късен етап се предвижда изграждане на екоцентър от сглобяем дървен 
материал със застроена площ от 50 кв.м и прилежащи екопътеки с обща дължина 
290м в имот с № 039008 в местност „Дадереси” землище с. Сбор, общ. Крумовград, 
държавна частна собственост ТП ДГС Крумовград, за което ще бъдат проведени 
необходимите съгласувателни процедури.   

 ИП не предвижда изземването на природни ресурси от района на дейността, освен 
водата, която ще се използва. ИП не предвижда водовземане от подземни води.  

 В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други обекти от характера на ИП за 
разглеждания район.  

 По време на изграждането строителни отпадъци ще се депонират на депо определено 
от общината. При изграждане на площадката на обекта и по време на експлоатацията 
ще има битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се събират разделно и 
ще се депонират на сметище определено от община Крумовград.  

 При строителните работи строителната техника и колите доставящи строителните 
материали, ще замърсява въздуха с въглеводороди. Това въздействие върху 
атмосферния въздух е незначително и кратковременно. Предвидени са необходимите 
мерки за обезопасяване при евентуален разлив на опасни течности. 

 По време на изграждане на обекта и при експлоатацията му не се очаква риск от 
инциденти.  

 
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: 
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 Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Сбор, община 
Крумовград, област Кърджали. Географските координати на оста на язовирната 
стената са: 41°32`25.45``С 25°44`56.65``И, 41°32`25.74``С 25°44`56.92``И, а на 
опашката на завиреното езеро е 41°32`13.01``С 25°45`18.22``И.  Заливаемата площ е 
11 220м2 

 Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площ собственост на МЗГ - ДЛ, 
поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.  

 

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

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена територия (на около 
800 м.) е Природна забележителност „Буреще” (водопад), обявена със Заповед 
№3796/11.10.1966г. на КОПС при МС.  
 
Инвестиционно предложение попада изцяло в следните защитени зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000, по смисъла на ЗБР: 
- BG0001032 „Родопи - Източни” – за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, приета с Решение на МС №122/02.03.2007г.,  
- BG0002012 „Крумовица” – за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-
765/28.10.2008г. на МОСВ. 
 
При извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, се констатира, че реализацията на предвидените в ИП дейности не 
противоречат на режима на защитена зона BG0002012 “Крумовица” за опазване на дивите 
птици, определен със заповедта за обявяването й. 
 
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, 
предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на 
критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която горепосоченото инвестиционното предложение, няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в цитираните по-горе защитени зони поради 
следните мотиви: 
 
1. Площта на ИП, която попада в защитени зони, може да се определи като незначителна 
спрямо териториториалния обхват на защитените зони.  
2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, 
емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно 
въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона. 
4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 
защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 
програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

 
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 от изграждане на хидротехническото 
съоръжение е ограничен и локален в рамките на определената с представените 
координати площ. 

 Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху почвата, земните недра, 
ландшафта, минералното разнообразие и природните обекти в района. 

 За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с РЗИ Кърджали по 
отношение степента на значимост  на въздействието и риска за човешкото здраве от 
реализация на ИП. В законоустановения срок не е получен отговор.  

 Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, 
временни и обратими. 
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 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 писмено за инвестиционното си предложение кмета на община 
Крумовград, кмета на с. Сбор, засегнатото население чрез обява на таблото в общината. Към 
момента на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за 
ОВОС в РИОСВ Хасково, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и 
становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. До подготовката на 
настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу 
инвестиционното предложение. 
 

и при спазване на следните условия: 
 

1. Преди реализиране на инвестиционното предложение да бъде проведена процедура по 
Закона за водите в БД Източнобеломорски район Пловдив. 

2. Да не се допуска сеч на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в 
реката.  

3. Предвидения за изграждане рибен проход да отговаря на изискванията на приложение 
7-13 от ПУРБ на ИБР с оглед осигуряване миграцията на водните организми по реката. 

4. При възстановяването на съществуващата линия високо напрежение – 20кW с 
трафопост от ЕVN – гр. Крумовград, същата да бъде обезопасена по методиката, която 
EVN ползва за предпазване на птиците от токов удар. 

5. Преди изграждане на екоцентър с прилежащи екопътеки в част от имот № 039008 в 
местност „Дадереси” землище с. Сбор, общ. Крумовград, държавна частна собственост 
ТП ДГС Крумовград, да бъдат проведени необходимите съгласувателни процедури.   

 

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения 
му капацитет.  

Настоящото решение за : „Изграждане на яз на р. Дюшюндере до водопада при с. Сбор„ в 
землището на с. Сбор, Община Крумовград 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. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. 

 

 
 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
 
 
 
Дата: 18.03.2014г. 

 
 


