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Изх. №ПД-1038/01.09.2020г. 

 

 

До  

Община Кирково 

ул.Дружба №1 

с.Кирково 

обл.Кърджали 

 

 

ОТНОСНО: Възстановяване праговете на  участък от река Върбица в землищата на с. 

Бенковски и с.Китна, общ. Кирково.  

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-1038/27.07.2020г. на РИОСВ-Хасково за 

възстановяване праговете на  участък от река Върбица в землищата на с. Бенковски и 

с.Китна, общ. Кирково, на основание чл.6а, т.2 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.), Ви уведомявам следното: 

Възстановяването праговете на  участък от река Върбица в землищата на с. Бенковски и 

с.Китна, общ. Кирково попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.     

Съществуващото съоръжение се състои от два бетонови прага на р. Върбица, намиращи се 

близо до моста в с. Бенковски на път KRZ 1104 и помпена станция за водоснабдяване 

„Каялоба“. Праговете са разположени на 15м един от друг. Праг 1 е с дължина 151,70м, 

дебелина 170-50см и височина от 4 до 7м; праг 2 – с дължина 145,15м, дебелина 50см и 

височина 3м. Те имат преливници с дължина 9м и височина 2м. Инвестиционното 

предложение предвижда механизирано разбиване на падналите стени; възстановяване с 

монолитен стоманобетон на разрушените части и укрепване на съществуващи прагове на р. 

Върбица; заскаляване с бетонови късове на зоната между преливниците; изграждане на 

монолитен стоманобетонов рибен проход. Целта на инвестиционното предложение е 

стабилизиране дъното на реката за предпазване на устоите на моста от подмиване и 

обезпечаване на необходимите проектни водни количества за водоснабдяване на селата в 

група „Каялоба“.  

Участъкът от р.Върбица, в който са разположени двата прага (землища с. Бенковски и 

с.Китна, 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 до въпросния участък е  разположена защитена зона BG0001032 

„Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 

122/02.03.2007г.  

При проверка за допустимост по чл.12, ал.5, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС бе 

установено, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и 

ПУРН на ИБР (писмо с Изх.№ПУ-01-680(1)/28.08.2020 на БД ИБР), при спазване на 

следните условия: да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 

дейностите по инвестиционното предложение; дейностите по инвестиционното предложение 

подлежат на разрешителен режим съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква- г от Закона за водите; при 
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избор на тип рибен проход, приоритетно да се използват близки до природата рибни проходи 

(байпаси и рибни рампи), като изборът на други типове рибни проходи да се извършва само 

при неприложимост на близките до природата; в процедурата по издаване на разрешително 

за ползване на повърхностен воден обект, да се съгласуват проектите за рибни проходи с БД 

ИБР, съобразени с изискванията на Приложение 3 на Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016-2021). 

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно 

към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по 

тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно 

въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното не намираме основания да 

бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за така заявеното 

инвестиционно предложение. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”.  

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. 

  

 

 

 

    /П/ 

 

инж. Т. Атанасова 

Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


