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Изх. №ПД-516/09.02.2015г. 

 

До 

Община Ивайловград 

ул.Георги Димитров №49 

гр.Ивайловград 

 

 

ОТНОСНО: Почистване на коритото на Бяла река от повалени и оголени от водата 

тополи (25 бр.) в имоти №№ 023003 и 000327, стопанисвани от общината, в землището 

на с.Мандрица. 

 

Уважаема г-жо Овчарова, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-516/17.12.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

почистване на коритото на Бяла река от повалени и оголени от водата тополи (25 бр.) в 

имоти №№ 023003 и 000327, стопанисвани от общината, в землището на с.Мандрица, 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: 

Почистване на коритото на Бяла река от повалени и оголени от водата тополи (25 бр.) в 

имоти №№ 023003 и 000327, стопанисвани от общината, в землището на с.Мандрица, 

попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, община Ивайловград, предвижда почистване на 

коритото на Бяла река от повалени и оголени от водата тополи (25 бр.) в имоти №№ 023003 

и 000327, стопанисвани от общината, в землището на с.Мандрица. Предложението се 

налага от щетите нанесени от падналите поройни дъждове и значителното покачване на 

нивото на Бяла река през декември 2014г., което води до заливане на селскостопанска земя 

и отнасяне на почвения слой. От предошлата река са отнесени множество тополи, а други 

25 бр. са без почвен слой и се държат на коренища. Съществува опасност тополите да се 

отнесат от водата и да създадат бент до моста, свързващ главния път със с.Мандрица, в 

резултат на което да се прекъсне достъпа до селото.  

Имоти №№ 023003 и 000327, стопанисвани от общината, в землището на с.Мандрица не 

попадат в границите на защитени територии  по смисъла на Закона за защитените 

територии, но са в близост до Защитена местност „Меандрите на Бяла река”, обявена 

със Заповед № РД-474/11.07.2001г., за опазване на местообитания и популации на защитени 

на защитени и застрашени от изчезване видове растения и животни.  

Цитираните имоти попадат в границите на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” 

за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от 

защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерския съвет и в защитена 

зона BG0002019 „Бяла река”, обявена със Заповед № РД-575/08.09.2008г. за опазване на 

дивите птици. 



Почистването на коритото на Бяла река от повалени и оголени от водата тополи (25 бр.) в 

имоти №№ 023003 и 000327, стопанисвани от общината, в землището на с.Мандрица не 

попада в Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не 

подлежат на регламентираните с Глава VІ от ЗООС 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 дейности не 

противоречи на режима за опазване на защитена зона BG0002019 „Бяла река”, 

определени със заповедта за обявяването й. Във връзка с чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС, 

със становище с Изх.№ КД-04-18/04.02.2015г., БД ИБР определя почистването на 

цитираните имоти от 25 бр. тополи за допустимо. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на предвидените 

дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” и защитена зона BG0002019 „Бяла река”. 

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

заявените дейности, 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 


