
Програма за планово почистване на речните участъци в област Кърджали с цел 
поддържане на нормална проводимост на реките, постоянна и превантивна 
защита от наводнения в област Кърджали със задачи, произтичащи от нормата 
на чл. 140, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 6, т. 3 и т. 4 от 
Закона за защита при бедствия с възложител Областна администрация 
Кърджали 
 

Във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ) – Хасково Програма за планово почистване на речните участъци в област 
Кърджали с цел поддържане на нормална проводимост на реките, постоянна и 
превантивна защита от наводнения в област Кърджали със задачи, произтичащи от 
нормата на чл. 140, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 6, т. 3 и т. 4 
от Закона за защита при бедствия с възложител Областна администрация Кърджали и 
на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ - Хасково 
информира за следното: 

С програмата за планово почистване на речните участъци в област Кърджали с 
цел поддържане на нормална проводимост на реките, постоянна и превантивна 
защита от наводнения в област Кърджали със задачи, произтичащи от нормата на чл. 
140, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 6, т. 3 и т. 4 от Закона за 
защита при бедствия не попада в приложения № 1 и 2 на Наредбата за ЕО, но с 
Програмата се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения 
по приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС. В тази връзка съгласно 
разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО Програмата подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична 
оценка (ЕО). Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за ЕО на 
планове и програми, одобрявани от общинския съвет е директора на РИОСВ - Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че с настоящата програма се предвиждат следните дейности: 

І. Община Джебел 
1. Участък от р. Джебелска при с. Тютюнче, общ. Джебел. Предвижда 

пробутване на 5000 м3 наноси отложения, рязане, изкореняване и почистване 30 бр. 
дървета и изсичане и почистване на 100 м2 храстова растителност.  

2. Участък от р. Джебелска при с. Чакалци, общ. Джебел – дължина на участъка 
200 м. Предвижда се рязане, изкореняване и почистване на 20 бр. дървета и 
пробутване на 10000 м3 наносни отложения. 

3. Корекция на дере и укрепване на дренаж в района на ПС Джебел. Предвижда 
се доставка и монтаж на 1500 м габиони. 

4. Корекция на река Джебелска в района на с. Софийци. 
5. Основно и ежегодно почистване на коритото на р. Джебелска от дървета, 

храсти, битови отпадъци и др. – 1500 м в района на гр. Джебел, общо 7 дка. 
ІІ. Община Кирково 
1. Участък от р. Кременска с дължина 300 м. под с. Кремен, до местност Длек 

вир на 1 км от разклона за с. Кремен. Предвижда се пробутване на15000 м3 наноси от 
десен към ляв бряг на реката и рязане, изкореняване и почистване на 60 бр. дървесна 
растителност. 

2. Участък с дължина 200 м от р. Кременска до с. Кремен, до местност Долна 
Акча. Предвижда се пробутване на 11000 м3 наносни отложения и рязане, 
изкореняване и почистване на 20 бр. дървесна растителност. 

3. Участък с дължина 200 м от р. Кременска до с. Кремен под гробищния парк. 
Предвижда се пробутване към ляв бряг на реката на 4400 м3 наносни отложения и 
около електрически стълб на десния бряг на реката.  

4. Участък от р. Кирковска от мост при с. Дружинци до мост при с. Кирково с 
дължина около 2 500 м. Предвижда се пробутване на 23100 м3 и изсичане, 
изкореняване и почистване на 11000 м2 храстова растителност дължина 300 м. до с. 



Малко Домище. Предвижда се почистване на 8800 м3 наноси.  
5.Участък от р. Кирковска с дължина 300; до с. Малко Домище. Предвижда се 

почистване на 8800 м3 наноси. 
6.  Основно и ежегодно почистване на коритото на р. Върбица в участък с 

дължина 700м – 600м надолу по течението от вливането на р. Ахрендере и 100м 
нагоре (общо 10 дка в землищата на с. Бенковски и с Китка). 

7.Почистване на запълнени с наноси участъци от заливните тераси на р. 
Върбица – участък д дължина 700 м. (общо количество баластра 5000 м3 в землищата 
на с. Бенковски и с Китка). 

8. Основно и ежегодно почистване на коритото на р. Ахрендере  от дървета, 
храсти и битови отпадъци – 650 м. нагоре по течението от вливането й в р. Върбица (с. 
Бенковски, с. Китка). 

9.Участък от р. Тихомирска с дължина 700 м. в района на мост премостващ 
общински път с. Тихомир – мах. Кукуряк. 

10.Участък от р. Тихомирска с дължина 500 м. в района на мост премостващ 
общински път с. Тихомир – мах. Дедковци, с. Малкоч. 

11.Участък от р. Върбица при вливане на р. Неделинска в района на с. Пресека 
с дължина 500 м. 

ІІІ. Община Крумовград 
1. Участък от Боюк дере срещу мах. Бащино кметство Сливарка с дължина 1000 

м. – островно образувание на 50м. след преливника на яз. Сливарка и почистване на 
речни наноси и рязане, изкореняване на дънери и почистване на 60 бр. дървесна и 
3500 м2 храстова растителност. 

2. Укрепителна дига вододайна зона "Гулийка" - дължина на участъка около 
1200 м. Предвижда се почистване на речни наноси, изсичане, изкореняване и 
почистване на дървесна и храстова растителност, изграждане на 100 бр. габиони, 
биологично укрепване и заскаляване с едроломен камък. 

3. Участък от p. Крумовица от укрепителна дига с. Едрино от 2 км южно до 1 км 
северно от моста на път III - 509 Крумовград – Токачка. Предвижда се почистване на 
28000 м3 речни наноси, изкореняване и почистване на 36 бр. дървесна и 4000 м2 
храстова растителност. 

4. Основно и ежегодно почистване на коритото на р. Крумовица – 2500 м. от 
устието на р. Свински дол в землището на с. Едрино до началото на гр. Крумовград и 
625 м. от покритото дере, вкл. трите притока на този участък – 900м от края на гр. 
Крумовград до сухото вранско дере, вкл. устието на Елбасан дере. 

5. Участък от р. Елбасан дере при вливането в р. Крумовица с дължина около 
500 м. Предвижда се почистване на 30000 м2 речни наноси от притока и пробутването 
им към десния бряг на р. Крумовица. 

6. Участък от р. Елбасандере под мост за с. Луличка (до с. Звънарка) с дължина 
800 м  преди заустването в р. Крумовица. Предвижда се пробутване на 6000 м2 речни,  
рязане, изкореняване на дънери и почистване на 40 бр. дървесна и 5000 м2 храстова 
растителност. 

7. Участък от р. Крумовица при помпена станция  Морянци. Предвижда се 
пробутване на 14000м3 и заскаляване.  

8. Почистване на запълнените с наноси участъци от р. Крумовица в участъка от 
устието на р. Свински дол в землището на с. Едрино до началото на гр. Крумовград – 
общо количество баластра 2500 м3 и пробутване на 1000 м3 наноси.  

9. Участък от р. Крумовица в района на ПС Горна кула. Предвижда се 
пехвърляне и пробутване на наноси с булдозер с булдозер до 50 м, изрязване на 
дървета, изкореняване на дънери и изнасяне на корени и вършини. 

10. Участък от р. Крумовица в района на ПС Странджево. Предвижда се 
пехвърляне и пробутване на наноси с булдозер с булдозер до 50 м, засаждане на 
върбови резници в дупки. 

11. Почистване на запълнените с наноси участъци от р. Крумовица в гр. 
Крумовград – общо количество баластра 250000 м3. 



12. Почистване на запълнените с наноси участъци от р. Крумовица в участъка 
от края на гр. Крумовград до сухото Вранско дере – общо количество баластра 1500 
м3. 

13. Основно и ежегодно почистване на коритото на р. Крумовица – 3800 м. 
Предвижда се отстраняване от речното корито на растителност, падащи дървета, 
дънери, и отпадъци и почистване на светлия отвор на моста на пътя за с. Луличка.  

ІV. Община Кърджали 
1. Участък от коритото на р. Перперешка до моста за с. Люляково с дължина 

800 м. Предвижда се рязане, изкореняване на дънери и почистване на 80 бр. дървесна 
растителност и почистване на 6 000 м3 наноси. 

2. Участък от коритото на р. Перперешка в района на ПС „Горна  крепост" с 
дължина 200 м. Предвижда се рязане, изкореняване на дънери и почистване на 10 бр. 
дървесна растителност и почистване на 1000 м3 наноси към десен бряг. 

3. Участък от коритото на р. Перперешка в района на ПС „Мургово" с дължина 
250 м. Предвижда се рязане, изкореняване на дънери и почистване на 60 бр. дървесна 
растителност и почистване на 2000 м3 наноси. 

4. Участък от коритото на р. Перперешка в района на ПС „Чифлик" с дължина 
200 м. Предвижда се рязане, изкореняване на дънери и почистване на 40 бр. дървесна 
растителност, изсичане и почистване на 2000 м2 храсти и почистване на 6 000 м3 
наноси. 

5. Участък от коритото на р. Перперешка в района на ПС „Перперек" с дължина 
800 м. Предвижда се рязане, изкореняване на дънери и почистване на 115 бр. 
дървесна растителност и почистване на 2 000 м3 наноси. 

6. Участък от коритото на р. Перперешка между с. Мургово преди завой за с. 
Долна крепост (срещу Перперикон). Предвижда се прехвърляне и пробутване на 500 
м3 наноси към десния бряг на реката. 

7. Участък от коритото на р. Арда над пасарелката за кв. Възрожденци, гр. 
Кърджали в района на горен яз на «Водното огледало» с дължина 1 357 м. Предвижда 
се почистване на големи наноси и укрепване на част от левия бряг на реката с 
подпорна стена. 

8. Участък от р. Боровица до калници 11 и 20 на магистрален водопровод яз. 
"Боровица" - гр. Кърджали. Предвижда се СМР съгласно технически проект. 

9. Участък от дере под язовир Невестино с дължина 1 500 м до моста над ГПЧЕ 
„Христо Ботев". Предвижда се рязане, изкореняване на дънери и почистване на 90 бр. 
дървесна растителност и изсичане на 2200 м2 храстовидна растителност. 

10. Почистване на дере в района на вилна зона „Резбарци" – Кьошдере. 
Предвижда се изграждане на 280 бр. габиони, пробутване на 4000 м3 наноси и 
изграждане на плочест водосток. 

11. Почистване на дере в района на бетонов център на „Устра бетон" под жп 
линия до началото на с. Глухар. Предвижда се пробутване на 1000 м3 наноси, рязане, 
изкореняване на дънери и почистване на 130 бр. дървесна растителност. 

12. Участък от р. Перперешка в района на ПС „Калоянци". Предвижда се 
пробутване на 3000 м3 наноси, рязане, изкореняване на дънери и почистване на 20 бр. 
дървесна растителност. 

V. Община Момчилград 
1. Участък по течението на р. Върбица до моста за с. Садовица с дължина 400 

м. Предвижда се укрепване на брега откъм дясната страна на моста чрез заскаляване, 
почистване на 10000 м3 наноси по ляв бряг преди моста и десен бряг след моста и 
заскаляване с едроломен камък. 

2. Участък по течението на р. Върбица в близост до оранжериите за 
зеленчукопроизводство на гр. Момчилград с дължина около 470 м и ширина 180 м. 
Предвижда се почистване на образуван в реката остров от пясък баластра и 
растителност, почистване на 30000 м3 наноси, рязане, изкореняване на дънери и 
почистване на 383 бр. дървесна растителност и изсичане и почистване на 3000 м2 
храстова растителност. 



3. Участък по течението на р. Върбица и е с дължина 325 м и ширина 85 м, 
непосредствено след оранжериите. Предвижда се почистване на образуван в реката 
остров от пясък баластра и растителност, почистване на 10000 м3 наноси, рязане, 
изкореняване на дънери и почистване на 120 бр. дървета и дънери. 

4. Участък по течението на р. Върбица на около моста за с. Градинка с дължина 
750 м. Предвижда се пробутване на 60000 м3 наноси и заскаляване с едроломен камък 
и терасиране с млад посадъчен материал. 

5. Участък по течението на р. Върбица след бетонов праг № 2 на реката 
дължина 500 м. Предвижда се почистване на 70000 м3 наноси, рязане, изкореняване 
на дънери и почистване на 1000 бр. дървета и дънери. 

6. Участък по течението на р. Нановишка при мост в близост до помпената 
станция на с. Нановица. Предвижда се почистване на 4500 м3 наноси, заскаляване с 
едроломен камък, изграждане на дънен праг, рязане, изкореняване на дънери и 
почистване на 130 бр. дървесна растителност и изсичане и почистване на 1500 м2 
храстова растителност. 

7. Участък от р. Върбица между помпена станция «Загорско» до бетонов бряг 3. 
Предвижда се побутване на 25000 м3 наноси, изсичане,  изкореняване и почистване на 
3000 м2 храстова растителност.  

VІ. Община Черноочене 
1. Участък от дере между с. Среднево и с. Черноочене с дължина 800 м. 

Предвижда се рязане, изкореняване и почистване на 120 бр. дървесна растителност и 
изсичане и почистване на 2500 м2 храстова растителност. 

2. Участък до мост на р. Дерменджи дере до село Лясково до мост на р. 
Дерменджи дере за с. Винево. Предвижда се рязане, изкореняване  и почистване на 10 
бр. дървесна растителност, изсичане и почистване на 1000 м2 храстова растителност 
след моста за с. Винево. 

Участъците от реки включени в настоящата програма не попадат в границите 
на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Участъците от реки включени в настоящата програма, които са в общ. Джебел и 
общ. Черноочене, както и участъци №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 (по номерация в 
програмата) в общ. Кирково,  №№ 1, 2, 3, 8, 11 (по номерация в програмата) в общ. 
Крумовград, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 (по номерация в програмата) в общ. 
Кърджали, №№1, 2, 3, 4, 5, 7 (по номерация в програмата) в общ. Момчилград не 
попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 

Участъците от реки (по номерация в програмата) с №№ 9, 10 в общ. Кирково, № 
6, 13 в общ. Крумовград, № 5 в общ. Кърджали, № 6 в общ. Момчилград  попадат в 
обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните 
местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. 

Участъците от реки (по номерация в програмата) с № 4, 5 и 9, 12 в общ. 
Крумовград попадат в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” и 
BG0002012 „Крумовица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 
765/28.10.2008 г. 

Участък от река Крумовица (по номерация в програмата) с № 7, 10 в общ. 
Крумовград попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” и 
BG0002071 „Мост Арда” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 
784/29.10.2008 г. 

Участък от река Боровица (по номерация в програмата) с № 8 в общ. Кърджали 
попада в обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на 
природните местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007 г. BG0002073 
„Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 
528/26.05.2010 г. 

Участък от река Перперешка (по номерация в програмата) с № 12 в общ. 
Кърджали попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” и 
BG0002071 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД – 766/28.10.2008 г. 



При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 37, ал. 2 от 
Наредбата за ОС бе установено, че така предвидените дейности по програмата са 
допустими спрямо режимите на защитени зони BG0002012 „Крумовица”, BG0002071 
„Мост Арда”, BG0002073 „Добростан” и BG0002071 „Студен кладенец” при 
спазване на забраните определени със заповедите за обявяването им. 

Така предвидена, програмата 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 й с предмета 
и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във 
връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.   

 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 02.07.2020 г./ 


