
Представено от ОБЩИНА КИРКОВО уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на масивен мост над река Върбица, включително 
пътни подходи при село Еровете“ в землище на село Еровете и село Медевци, 
община Кирково, област Кърджали 
 
 

Във връзка с представено от ОБЩИНА КИРКОВО уведомление за 
инвестиционно предложение за „Изграждане на масивен мост над река Върбица, 
включително пътни подходи при село Еровете“ в землище на село Еровете и село 
Медевци, община Кирково, област Кърджали и 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 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.):  

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на нов масивен 
стоманобетонов мост над река Върбица, включително пътните подходи, при село 
Еровете, община Кирково, чрез който да се осигури достъп на моторни превозни 
средства до селото. Стоманобетоновият мост се предвижда да бъде с ширина 9,00 м. 
и дължина 124,25 м. Пътното платно, което стъпва върху стоманобетонната плоча ще 
се изпълнява от плътен асфалтобетон 8 см и напречен наклон 2,5%. Предвидени са 
тротоари с широчина 1,25 м и 3 бр. комуникационни канали от PVC  тръби под тях. 

Инвестиционното предложение ще се реализира над река Върбица, извън 
регулационните граници на село Еровете, като основите на моста попадат в 
землището на село Медевци и село Еровете, община Кирково. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „д“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. 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. № ПУ-01-
39(1)/06.02.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, 
инвестиционното предложение 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 условията посочени в становището. 

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 площта определена от координати по Координатна система 
1970 г.: 

 

Преден водещ ръб на 
стоманенобетонови устои и 
криле 

 

Стоманенобетонови стълбове 

№ Х Y 

 

№ Х Y 

1 4516504.215 9404820.050 

 

9 4516482.181 9404824.245 

2 4516499.479 9404823.733 

 

10 4516481.785 9404827.420 

3 4516498.426 9404832.168 

 

11 4516464.667 9404820.059 

4 4516502.101 9404836.911 

 

12 4516464.271 9404825.235 

5 4516377.484 9404802.592 

 

13 4516447.153 9404819.873 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
за която се предвижда изграждане на масивен мост над река Върбица, включително 
пътните подходи при с. Еровете, общ. Кирково не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 
защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до 
площта за реализиране на ИП е защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета 
от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания.   

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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. 3 от 05.01.2018 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.   

 
 

Копие на писмото е изпратено до кметство село Еровете, кметство село 
Медевци и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 08.02.2019 г./ 

6 4516377.970 9404808.569 

 

14 4516446.757 9404823.049 

7 4516376.918 9404817.003 

 

15 4516429.639 940417.688 

8 4516372.175 9404820.678 

 

16 4516429.242 9404820.863 

   
 

17 4516412.125 9404815.502 

   
 

18 4516411.728 9404818.677 

   
 

19 4516394.611 9404813.316 

   
 

20 4516394.214 9404816.491 


