
Представено от „СТЕЛМАН“ ООД уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Поддържане проводимостта на речното легло на р. Марица в участък, 
попадащ в имот №000563, землище на гр. Свиленград” 
 

Във връзка с представено от „СТЕЛМАН“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Поддържане проводимостта на речното легло на р. Марица в участък, 
попадащ в имот №000563, землище на гр. Свиленград”, на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Хасково информира за следното: 

 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение предвижда мероприятия по осигуряване 
проводимостта на речното легло на р. Марица в участък, попадащ в имот № 000563, 
землище на гр. Свиленград. Придаване на речното дъно положителен, равномерен 
наклон, най-добре равен на наклона на водната повърхност. Запазване сегашните 
конфигурации на бреговете с цел запазване  тяхната стабилност. Почистването ще се 
осъществи до кота дъно, определена с приетия надлъжен наклон, като между двата 
бряга ще се изземват натрупаните наноси и се оформя правоъгълен участък. 
Предвижда се дейностите да не засягат двата острова съобразно ограниченията и 
забраните относно зони, попадащи в Натура 2000. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „в” от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 
произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № КД-04-
66/15.02.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив, ИП е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на 
околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на 
определени условия. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че речното корито на река Марица в участък определен от 
координати N41.75884, E026.19483 и N41.74727, E026.20324, попадащ в имот № 
000563 в землището на гр. Свиленград, в който се предвижда извършване на дейности 
по поддържане проводимостта не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона 
BG000578 „Река Марица” приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата 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.) и подлежи на процедура по оценка 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена 
зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие.  



Предвид горното, преценката за вероятната степен на отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона ще бъде 
извършена на етап внасяне на Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград и Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район” - Пловдив. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 23.02.2017 г./ 


