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

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 2 - ПР / 2012г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
Р Е Ш И Х  

 
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.)  
 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  
инвестиционно предложение: ”Корекция на дере в с. Сърница”, с. Сърница, общ. Минерални 
бани, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитена зона по НАТУРА 2000 “Родопи Средни” BG 0001031 за опазване на природните 
местообитания 
възложител: община Минерални бани, с. Минерални бани, обл. Хасково 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
Предложението предвижда корекция на дере обхващащо участъка от съществуващ тръбен 
водосток на шосето с. Сърница – гр. Хасково северозападно от него до края на селото. Общата 
дължина на участъка за корегиране възлиза на 425м.  
Предназначението на проектираното съоражение е да предпази от заливане прилежащите 
сгради и терени, както и да осигури защита на един от колекторите, разположен на левия бряг 
на дерето.  
Извън селото на около 500м нагоре по дерето е изграден малък земен водоем за поливане на 
прилежащите площи. Обемът му е малък и при обилни дъждове прелива през страничен 
преливник. С корекционните мероприятия: 

- ще се проведат високите води с обезпеченост 1% и ще се проверят за 0,1% по 
цялатадължина на участъка; 

- ще се подобрят санитарно - хигиенните условия на дерето в района на селото; 
Строителството ще започне от км 0+044 (след тръбния водосток на шосето Сърница-Хасково) 
и ще върви нагоре срещу течението и следва да протече при следната последователност: 

1. Отбиване на водите на дерето; 
2. Подравняване на коритото на дерето до проектна нивелета, съгласно надлъжния и 

напречните профили; 
3. Подлагане на подложен бетон и монтиране на коритообразни елементи и покривни 

елементи с автокран; 
4. Обработка на фугите и изпълнение на монолитната връзка при върховете; 
5. Изпълнение на преходен участък между коритообразните елементи и съществуващия 

плочест водосток; 
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6. Изпълнение на подпорните стени при вход корекция и заскаляването им; 
7. Засипване със земна почва около коритообразните елементи до проектна кота; 
8. Монтиране на метални решетки при вход корекция и при съществуващите водостоци; 
9. Монтиране на металния парапет на подпорните стени; 

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.1, буква „з” на Приложение № 2 на ЗООС 
и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост на 
основание 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.) 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 обхващащо 
участъка от съществуващ тръбен водосток на шосето с. Сърница – гр. Хасково 
северозападно от него до края на селото. Предназначението на проектираното 
съоражение е да предпази от заливане прилежащите сгради и терени, както и да 
осигури защита на един от колекторите, разположен на левия бряг на дерето.  

 Наклонът се движи от 0,022 – 0,047 и съответства на естествения наклон на дерето. 
Геометричните размери на корекцията са постоянни, а наклоните са различни 
разпределени в 4 бр. основни участъка. Общата дължина на корекцията възлиза на 425 
м. Предвидено е изземване на слабите строителни почви /наноси, тиня и др./, както и 
изкореняване на дървета и храсти по цялата дължина на трасето.  

 Целта на корекционните мероприятия е да проведат високите води с обезпеченост 1% и 
проверка за 0.1% по цялата дължина на участъка и да се подобрят санитарно 
хигиенните условия на дерето в района на селото. За корекцията е предвиден напречен 
профил от коритообразни елементи с размери В/Н-1.5/1.20, отгоре ще се покрива с 
покривни елементи с размери 180/300. При входа на корекцията ще се изгради 
подпорна стена с метална решетка.  

 Периодично и след преминаване на високи води ще се проверява състоянието на 
корекцията на дерето и при наличието на затлачвания и отпадъци същите ще се 
почистват своевеременно.  

 Не се предвижда изграждането или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
Ще се използуват съществуващи стопански пътища. 

 Отпадъците, които ще се генерират по време на строителството ще са в незначителни 
количества и след приключване на СМР ще се извозят до определените от Кмета на 
община Мин. бани места за строителни отпадъци.  

 Земните работи включват: подравняване коритото на дерето до проектна кота, изкоп за 
временен отбивен канал, изкоп за подпорни стени, обратните засипки зад подпорните 
стени и коритообразните елементи ще се изпълняван с багер и булдозер. Изкопната 
земна маса ще се извозва със самосвал на разстояние до 5 км и след това част от нея 
ще се връща за засипване на изкопите, както и засипване, където се налага зад 
подпорните стени. Уплътняването на насипите ще се извършва ръчно, а на места 
където теренът позволява машинно с валяк.  
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 Не се очаква кумулативно отрицателно въздействие, както и генериране на емисии и 
отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитената зона.  

 Механизираните изкопи ще се извършват от правоспособни специалисти. Ежедневно 
ще се следи за изправността на машините и механизацията. При дълбоки изкопи ще се 
поставят сигнални знаци. След извършване на строителните работи строителната 
организация ще почисти строителните отпадъци. Задължително е всички работници на 
обекта да бъдат инструктирани за правилата по безопасността на труда от техническия 
Ръководител на обекта.  

 
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 предвижда корекция на дере обхващащо участъка от 
съществуващ тръбен водосток на шосето с. Сърница – гр. Хасково северозападно от 
него до края на селото. Общата дължина на участъка за корегиране възлиза на 425м.  

 В разглежданият участък предвиждащ корекция на дерето не съществуват настоящи и 
не се очакват бъдещи ползуватели на земи. 

 Изпълнението на корекцията ще бъде осъществено в съществуващото речище. По този 
начин не се налага отнемане на обработваеми площи. Не се засягат и никакви трайни 
плодни дървесни видове, поради което такива отчуждения не се налагат. Не е налице 
зониране или земеползуване съобразно одобрените планове. 

 Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от подземни води.  
 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
 
Преценката по чл.15, от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от значително 
отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ „Родопи Средни” с код BG 0001031 за опазване 
на природните местообитания, приети от МС с Решение №122/02.03.2007г. поради следното: 
 

 ИП ще се реализира в границите на населеното място. 

 След реализация на ИП не се очаква фрагментиране на природните местообитания и 
местообитания на видовете животни предмет на опазване в зоните. 

 Усвояването на територията не  предполага  промяна в условията за предоставяне на 
храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на района и 
до намаляване числеността на техните популации. 

 На терена на площадката липват местообитания на видове включени в Приложение № 
3 на ЗБР, както и видове предмет на опазване в защитената зона. 

 
 
IV Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 
вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
 

 Инвестиционното предложение предвижда корекция на дере обхващащо участъка от 
съществуващ тръбен водосток на шосето с. Сърница – гр. Хасково северозападно от 
него до края на селото.  

 Потенциалните въздействия в резултат от реализацията на инвестиционното 
предложение могат да се определят като локални, в границите на обособения участък, в 
периода на осъществяване на корекцията на дерето.  

 Съгласно писмо изх. № КД-04-578/28.12.2011г. на БД за управление на водите  
Източнобеломорски район с център Пловдив, инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда.  

 Инвестиционното предложение е съгласувано с РЗИ Хасково, като при реализацията му 
не се предполага риск за здравето на населението. 
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 Въздействието от реализирането на инвестиционното предложение може да се 
определи като положително и дълготрайно, тъй като след извършване корекцията на 
дерето ще се осигури нормална проводимост на речните води и ще се предпазят от 
заливане прилежащите сгради и терени, както и ще се осигури защита на един от 
колекторите, разположен на левия бряг на дерето.  

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

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 

 Инвеститорът е уведомил за намерението си кметството на с. Сърница, както и 
засегнатото население чрез обява на таблото в селото. Не са депозирани мотивирани 
възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното 
предложение. 

 
 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

 ИП подлежи на разрешителен режим по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г” от ЗВ.  

 Необходимо е да се спазят изискванията на чл. 143, т. 4 от ЗВ – „За защита от вредното 
въздействие на водите се забранява извършването на строежи над покритите речни 
участъци”.  

 
 

 
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 РИОСВ Хасково 
 
 

 
Дата: 10.01.2012г.  


