
Представено от ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ уведомление за „Възстановяване на речен праг, 

кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път III-508 

/Кърджали-Момчилград/-Джебел-Рогозче-Фотиново“ 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 

523/05.05.2020г. 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 Ви 

информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е цялостна корекция на река Джебелска в обсег по 

течението от моста на път III-508 /Кърджали-Момчилград/-Джебел-Рогозче-Фотиново до 

съществуващ компрометиран /полуразрушен/ стоманобетонов праг. 

Реализацията на проекта е свързана с предотвратяване на наводнения и предпазване 

инфраструктурата и съществуващите имоти и сгради чрез брегоукрепване – изграждане на 

подпорни стени от габиони и изграждане на нов речен праг. 

Първият етап включва: 

 възстановяване на прекъснатия колектор за битови отпадъчни води чрез изграждане на 

нов праг, непосредствено пред съществуващия; 

 изграждане на подпорни стени от габиони; 

 предпазване устоите и стълбовете на моста от подмиване. 

Предвижда се изграждане на праг, канализационен колектор и стоманобетонни стени /криле/ 

на прага. Стоманобетоновият праг е с дължина 71м и височина 1,30 до 1,40м и обща ширина 7,72м. 

Фундаментите са с височина 0,80м и два зъба /отпред и отзад/ с височина 1,60м и широчина 0,80м. 

Подпорните стени от стоманобетон оформени като криле на прага са с дължина 2*17м и височина 

3,60м. Канализационният колектор е с дължина 86,00м с две бетонни шахти. 

Вторият етап предвижда изграждане на подпорни стени по левия и десния бряг на река 

Джебелска със следните параметри: 

 Подпорна стена от габиони по десния бряг с дължина 242м и височина 2м; 

 Подпорна стена от габиони по левия бряг с дължина 237м и височина 2м и 3м; 

 Изграждане на тръбен водосток Ф600, непосредствено до моста за поемане на 

дъждовните води от третокласния път и отвеждането им в реката. 

Общата дължина на стените от габиони е 479м. 

При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати следните имоти: 

 първи етап – имоти с идентификатори 20746.13.223, 20746.12.299 и 20746.13.124 по 

КККР на гр. Джебел; 

 втори етап – имоти с идентификатори 20746.13.223,020746.12.229,020746.13.124, 

20746.503.1417, 20746.503.593, 20746.12.337, 20746.12.335 по КККР на гр. Джебел. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 

изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на 

становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в 

РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-347(1)/26.05.2020г., инвестиционното предложение е 

допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при 

спазване на определени условия, посочени в становището. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 буква „ж“ 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. 

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 имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат 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 



 2 

имотите, предмет на инвестиционното предложение е защитена зона BG0001032 „Родопи 

Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания 

(приблизително 11000 м.). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) 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, която 

процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 29.05.2020г./ 


