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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 25 ПР/2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз 

основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, 

от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от 

РЗИ-Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив  

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение за „Реконструкция на водосток при о.т. 72 и о.т. 52, и изграждане на подпорни 

стени на дерето преди и след водостока с. Горно Брястово, общ. Минерални бани, обл. 

Хасково“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: Община Минерални бани 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инфраструктура /подпорни 

стени/ и реконструкция на водосток за предотвратяване на наводнения на жилищните 

територии, преди и след водостока при о.т. 72 и о.т. 52 по плана на с. Горно Брястово, общ. 

Минерални бани.  

Общата дължина на подпорните стени е L = 270,22 м, от които: 

 За строителство за Първи етап е предвидено изграждането на Подпорни стени №1 

и №2, включително и водостока /Подпорна стена №1 – L = 38,65 м; Подпорна стена №2 – L = 

41,35 м/. Обща дължина за Първи етап: L = 80,00 м. 

 За строителство за Втори етап е предвидено изграждането на Подпорни стени №3 

и №4 /Подпорна стена №3 – L = 95,11 м; Подпорна стена №4 – L = 95,11 м/. Обща дължина за 

Втори етап: L = 190,22 м. 

Конструкцията на подпорните стени се предвижда да бъде стоманобетонна. Типа на 

подпорната стена е ъглова подпорна стена. Предвижда се подпорните стени да се изграждат на 

секции с дължина 10 м, а в определени места при промяна на трасето, и по - малка дължина, с 

разделителна фуга между тях. 

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. 
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Съгласно  предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че  терена  в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада 

в обхвата на  защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG 

0001031  “Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 

приета  от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.  

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

(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и  

подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 

настоящото решение.  

 

М О Т И В И: 

 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение осигурява защита от вредното въздействие на водите - 

предотвратяване на наводнения на жилищните територии, преди и след водостока при 

о.т. 72 и о.т. 52 по плана на с. Горно Брястово, общ. Минерални бани. 

2. С цел намаляване наклона на дъното и скоростта на водата, са предвидени 

стоманобетонни прагове. Непосредствено преди и след праговете е предвидено 

заскаляване на дъното с едро ломен камък. 

3. Височината на подпорната стена, поради обстоятелството, че е разположена в 

регулацията на населеното място, е определена въз основа на водното ниво в реката при 

оразмерителното водно количество – нивото на прилежащия терен, като е взето под 

внимание и бъдещо строителство на предвиденото улично платно, възможността да се 

предпази коритото на реката от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, а така също 

и безопасност на живеещите в непосредствена близост до реката. 

4. Предвидено е и допълнително метален парапет, по билото на подпорната стена, 

допълващ височината и до 1 м, мерено от кота готова улична настилка /тротоар/. 

5. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова 

пътна инфраструктура, тъй като за достъп до обекта ще се използват съществуващите 

пътища. 

6. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

7. В разработената част: „План за безопасност и здраве“, са предвидени мерки за 

осигуряване безопасни условия на труд и предотвратяване на злополуки и аварии. 

8. Според становище на БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-51/18.02.2016г. степента на 

въздействие от реализация  на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като 

незначителна, при спазване на поставените условия в настоящото решение. 

Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда. В становището е отразено, че инвестиционното 

предложение подлежи на разрешителен режим за ползване на воден обект, съгласно чл. 

46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за водите (ЗВ). 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 
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1. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в землището на с. Горно 

Брястово, община Минерални бани, област Хасково.  

2. Инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло «Река Банска средно 

и долно течение и Горскоизворска река» с код BG3MA300R044. Имотите попадат в 

чувствителна зона по чл. 119 а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  

1. Съгласно  предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че  терена  в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада 

в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 

но попада в обхвата на  защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие - ЗЗ BG 0001031  “Родопи Средни”, за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна, приета  от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за 

опазване на природните местообитания. 

2. След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата 

по ОС и въз основа критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на 

вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 

предложение: „Реконструкция на водосток при о.т. 72 и о.т. 52, и изграждане на 

подпорни стени на дерето преди и след водостока с. Горно Брястово, общ. Минерални 

бани, обл. Хасково“ няма вероятност да окажат отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, 

предмет на опазване  в защитена зона ЗЗ BG 0001031  “Родопи Средни” поради следните 

мотиви: 

 На терена на реализация на ИП, липсва  природно местообитание предмет на 

опазване в горецитираната защитена зона.   

 Усвояването на територията не  предполага  промяна в условията за предоставяне на 

храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на района и 

до намаляване числеността на техните популации.  

 Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при  

реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, 

унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание на 

видове предмет на опазване в горепосочената защитена зона. 

 Реализацията на ИП е с превенция за опазване от наводнения на жилищни територии. 

 Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на 

горепосочената  защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на 

фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните 

връзки от значение  за видовете предмет на опазване в нея.   

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 

предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху 

компонентите на околната среда. 

2. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-336/08.03.2016г., на основание 

предложената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, не се 

предполага риск за здравето на населението. 

3. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква 

трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията на обекта. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 

писмено за инвестиционното си предложение Кметство село Брястово, а засегнатото 

население – чрез съобщение на интернет страницата си. 
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2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

публикувал обява на интернет страницата си за мястото и начина на достъп на 

информацията по Приложение № 2. 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 

село Брястово в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС.  

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок 

не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното 

предложение. 

 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Да се подадат необходимите документи в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

– Пловдив за издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1 на 

Закона за водите.  

2. Да не се допуска замърсяване на повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране 

и експлоатация на инвестиционното предложение. 

              

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение за за „Реконструкция на водосток при о.т. 72 и о.т. 52, и 

изграждане на подпорни стени на дерето преди и след водостока с. Горно Брястово, общ. 

Минерални бани, обл. Хасково“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови 

нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността 

съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 

инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено 

настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или 

новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - 

Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години 

от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 

Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция  

по околната среда и водите град - Хасково  

 

 

Дата: 14.03.2016г. 

 

 

 

 

 


