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Изх. № ПД-177/07.05.2015г. 

 

До 

Областна администрация Кърджали 

бул. България №41 

гр.Кърджали 

 

 

ОТНОСНО: Мероприятия за корекция на р. Кокез дере в зоната на мост на км. 18+0000 на 

път KRZ1436/II-58/ Комунига- Женда-чз. Боровица – Безводно.  

 

Уважаеми г-н Илиев, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-177/14.04.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

мероприятия за корекция на р. Кокез дере в зоната на мост на км. 18+0000 на път 

KRZ1436/II-58/ Комунига- Женда-чз. Боровица – Безводно, 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: 

Провеждането на мероприятия за корекция на р. Кокез дере в зоната на мост на км. 18+0000 

на път KRZ1436/II-58/ Комунига- Женда-чз. Боровица – Безводно, попада в обхвата на чл. 2, 

ал. 2 от Наредбата за ОС.  

След преглед на постъпилата информация се установи, че възложителят предвижда да 

извърши строителни дейности, свързани със стабилизирането на моста и дъното на реката. 

Целите на инвестиционното предложение са: да се стабилизира съществуващия мост на 

км.18+000 на път KRZ1436/II-58/ Комунига- Женда-чз. Боровица – Безводно; да се 

стабилизира съществуващия питеен водопровод за гр.Кърджали; да се коригира р.Кокез дере 

в този участък.  Заложените дейности свързани с изпълнението на целите са: подготовка на 

строителната площадка, чрез преместване на бетонните късове от разрушените прагове в 

образувалия се котлован до изхода на преливника на яз.Боровица; укрепване на изкопите 

поради опасност от срутване на земни маси; кофражни работи-за изграждане на прагове и 

стените се предвижда изпълнение на кофраж от готови стоманени платна и съответно 

тяхното укрепване; бетонови работи- ще се доставя бетон, съобразно проекта, същият ще се 

вибрира съгласно техническите изисквания за водоплътност; подреждане на бетоновите 

блокове. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова инфраструктура. 

Изготвен е План за управление на строителните отпадъци. При реализацията на 

инвестиционното предложение не се очаква генерирането на отпадъчни води. 

След преглед на внесеното по чл.10 от Наредбата за ОС уведомление и направена справка 

беше установено, че имотът предмет на инвестиционното предложение попада в обхвата на 

защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания, 

приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г. и в защитена зона BG0002073 „Добростан”, 

обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. за опазване на дивите птици. 

Площта на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии.   



Посочените по – горе дейности свързани с изграждане на полски път в с.Тополово, 

общ.Маджарово 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 (ЗООС, ДВ 

бр.91/2002г., посл. изм. обн., ДВ. бр. 82 от 26.10.2012г.) процедури по ОВОС и екологична 

оценка. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка с чл.2 ал.2 от 

Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в инвестиционното 

предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002073 

„Добростан” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й и 

съгласно становище на БД ИБР с изх.№ КД-04-129/29.04.2015г. са допустими от гледна точка 

на ПУРБ на ИБР.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0001031 „Родопи Средни” и BG0002073 

„Добростан”. 

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 
 


