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Изх .№ПД-47 /14 .03 .2017г.  

 
 
До 
Кмета на 
Община Кирково 
с. Кирково 
ул.“Дружба“ №1 
 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Аварийно укрепване на 
левия бряг на река Върбица, в участъка на имот с № 000507, в землището на 
с.Бенковски, община Кирково“обл. Кърджали“ 
 
 
Уважаеми г-н Сюлейман, 
 
 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-47/16.02.2017г. за 
горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 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 (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 
уведомяваме следното: 
 
 
Инвестиционно предложение за   „Аварийно укрепване на левия бряг на река 
Върбица, в участъка на имот с № 000507, в землището на с.Бенковски, община 
Кирково“обл. Кърджали“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 
 
 
Инвестиционното предложение включва аварийно укрепване на левия бряг на река 
Върбица в участъка на имот с № 000507, в землището на с.Бенковски, община 
Кирково чрез изграждане на лека подпорна стена с обща дължина от 290 метра и 
височина на тялото на стената от 4,5 до 3,5 метра. Целта на новата стена е да укрепи 
левия бряг на реката, така че тя да не залива прилежащите земи при високи води и да 
не измества коритото си.  
Вследствие на поройните валежи и ниската височина на брега в този участък, 
високите води в река Върбица наводняват земеделски земи, разположени в 
непосредствена близост до коритото й. 
Подпорната стена ще е с обща дължина от 290 метра и височина на тялото на стената 
от 4,5 до 3,5 метра. Ще се изпълнява на 29 ламели, всяка от които с по 10 метра 
дължина – от стена 1 до стена 29. От т.1 до т.7 стената попада в имот № 000037, а 



останалата част от т.7 до т.30 попада в имот № 000507. Стената е ситуирана, така че 
да се продължи естествено оформеният бряг на река Върбица, за да не се заливат 
прилежащите земи и да не измества коритото си, което се случва при високи води. Не 
се засяга сервитута на пътя преминаващ по моста, намиращ се на 1 метра от новата 
подпорна стена. Поради геологията и характера на терена е подбрано сечение, което 
ще бъде достатъчно вкопано, за да непозволи компрометиране на основната плоскост. 
Съгласно инженерно – геоложкият доклад, основния пласт се състои от речна 
баластра. Носещата способност е 0,250 МРа. Съгласно БДС почвата се класифицира 
като категория „С”. 
Няма да се ползва взрив. За изкопите където има средно скални почви ще се ползва 
къртач. Предвидената дълбочина на изкопите е от 2.80 до 3 метра. 
Земната маса получена от изкопите ще се използва за обратен насип зад стената 
Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № 000507 в землището на 
село Бенковски, община Кирково, област Кърджали. Имота е общинска собственост. 
Част от подпорната стена от т. 1 до т.7 попада в имот № 000037, собственост на 
наследниците на Юсуф Юмеров Аптурахманов. Има издаден нотариален акт за 
учредяване на безвъзмездно право на строеж на недвижимият имот, в който 
наследниците на Юсуф Юмеров Аптурахманов учредяват на Община Кирково право 
на строеж в имот № 000037. 
 
 
Посочените по–горе дейности, свързани с „Аварийно укрепване на левия бряг на река 
Върбица, в участъка на имот с № 000507, в землището на с.Бенковски, община 
Кирково“ 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 процедури по ОВОС и екологична оценка. 

 
 
Горепосоченият имот  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии и  в обхвата  на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е  BG 0001032 
„Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 
661/16.10.2007г.  

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, 
при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 
горецитираната  близко разположена защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни“ от 
мрежата „Натура“ 2000.  
 
 
В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 
преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за  „Аварийно укрепване на 
левия бряг на река Върбица, в участъка на имот с № 000507, в землището на 
с.Бенковски, община Кирково“обл. Кърджали“ е, че не е необходимо провеждане на 
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 
 



Обръщаме ме Ви специално внимание, че съгласно становище с изх. №КД-04-
105/09.03.2017г на БДИБР – Пловдив по чл. 155 , ал. 1, т.23 от ЗВ е необходимо да се 
спазят следните изисквания при реализация на ИП: 

1. Местоположението на подпорната стена да отговаря на координатния 
регистър на определящите точки от водещата линия на подпорната стена  
внесени в БДИБР с писмо с изх. №66-00-366/16.02.2017 на Кмета на Община 
Кирково. 

2. Да не се допуска замърсяване на речното легло със строителни материали и 
гориво- смазочни материали от строителна техника. 

 
 
 
 
 
 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 
подзаконови нормативни актове. 
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от 
обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е 
длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.   
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
 


