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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 45 - ПР / 2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 

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

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

биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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 представената писмена документация от възложителя по 

приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и Становища от РЗИ –Кърджали и 

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - Пловдив 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

предложение: „Изграждане на воден обект - малък язовир „Долно Къпиново”, в поземлен 

имот с проектен №014578, образуван от ПИ №014504 по КВС на землището на с. Долно 

Къпиново, общ. Кирково обл. Кърджали“, което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 

местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: ТП ДГС – Кирково, с. Чакаларово, община Кирково 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Целта на инвестиционното предложение е промяна предназначението на залесена 

горска територия за изграждане на воден обект - малък язовир „Долно Къпиново” за поливни 

нужди и горско пожарогасене в поземлен имот /ПИ/ извън границата на урбанизираната 

територия с проектен №014578, с площ 40.521дка, образуван от ПИ №014504 по КВС на 

землището на с. Долно Къпиново, общ. Кирково, разположен южно от село Долно Къпиново 

в местността „Плазашко дере“ на разстояние от около 1000 м южно от селото. За 

инвестиционното намерение има допуснато изработване на проект за подробен устройствен 

план-план за застрояване за поземлен имот извън границите на урбанизираната територия на 

основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ с Решение №28 от протокол №3 от 21.12.2015г. на ОбС-

Кирково. 

Язовирната стена ще се изчисли за поемане на вертикална и хоризонтална земетръсна 

сила, приложена в центъра на тежестта при сеизмичен коефициент Кс=0,10. 

Язовирната стена „Долно Къпиново“ е проектирана като масивно - гравитачна, 

изпълнена от валиран бетон. Височината на стената е 37,70 м спрямо дъно фундиране. 

Облекчителните съоръжения на стената са: 

 Преливник в тялото на стената с две преливни полета. Преливникът завършва с 

конзолен изхвъргач и успокоителен басейн след него; 

 основен изпускател. 

Основни геометрични данни за стената са следните: 

 Височина на стената - 37.70 м; 
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 Дължина по короната - 94.18 м; 

 Ширина на короната - 5.00 м – при непреливаеми блокове; 

 Ширина на мостовата конструкция - 5.0м при преливаеми блокове; 

 Въздушен откос V:H = 1:0.8; 

 Воден откос вертикален - Оста на язовирната стена съвпада с вертикалната 

част на водния откос. Въздушният откос на язовирната стена е оформен на 

стъпала с височина 50 см и широчина 40 см, съобразени с технологията на 

нейното изграждане. 

Инфраструктурата в района на язовир „Долно Къпиново“ е слабо развита. За 

обслужване на строителството и експлоатацията на язовирната стена е предвидено частично 

изменение на горския път от с. Долно Къпиново до обекта в участък от около 230 м. Пътят е 

оформен с баластрена настилка с дебелина 40 см, основният габарит на настилката е 3,00 м, а 

целият габарит е 4,50 м. Отводнителните му канавки заустват в събирателна шахта и от там 

посредством тръбен водосток DN500 с дължина 9,00 м, дъждовните води се отвеждат в 

язовирното езеро. Оформената площадка около короната на стената, вследствие на 

реконструкцията на съществуващия горски път ще служи и за разполагане на канцелариите 

за временно строителство и обращало на транспортните средства 

Предвидените изкопни работи са в размер на 16 135м
3
, от които 13 470м

3
 по взривен 

начин. 

От проведените геоложките проучвания, в района на бъдещата язовирна стена, се 

препоръчва пробиването на дупките да се извърши с къртачни машини. Диаметърът на 

взривните дупки трябва да бъде 35мм. Взривното вещество предвидено за извършването на 

ПВР е „Амонит-6“. Броят на дупките, определени в проекта е 204бр., разположени по цялото 

сечение на полето, като разстоянието между тях се приема 1,85м. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че ПИ №014578 в землището на с. Долно Къпиново, ЕКАТТЕ 22678, общ. 

Кирково, обл. Кърджали не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. Посоченият имот попада в обхвата на защитена зона 

BG0001032 „Родопи - Източни”, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

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

ОС и подлежи на процедура по оценка 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, като 

същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена 

в настоящото решение. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 „з” от Приложение № 2 на 

ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 

отразена в настоящото решение. 

 

МОТИВИ: 

 

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. С инвестиционното предложение се предвижда промяна предназначението на 

залесена горска територия за изграждане на воден обект „Малък язовир - Долно Къпиново” 

за поливни нужди и горско пожарогасене в поземлен имот /ПИ/ извън границата на 

урбанизираната територия с проектен №014578, образуван от ПИ №014504 по КВС на 

землището на с. Долно Къпиново, общ. Кирково. 
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2. Хидромелиоративното съоръжение ще се проектира и изгражда при спазване на 

основното изискване по време на експлоатация да не допуска оводняване на прилежащия му 

терен, за да не предизвиква влошаване на условията на околната среда, възникване на 

неблагоприятни физико-геоложки процеси и нарушаване на общата устойчивост на 

територията. 

3. Технически параметри на язовира – водосборна област – 7,22 км
2
; максимална 

височина на стената – 37,7 м; общ завирен обем – 200 300 м
3
. Предвижда се: изграждане на 

временен водочетен пост в опашката на язовирното езеро за измерване на притока в него; 

изграждане на подходящо място под язовира след изпускане на екологичните води на мерен 

профил за контрол на размера на екологичното водно количество; саниране на чашата на 

водохранилището; осигуряване на подаването на екологично водно количество в размер на 

0,8 l/s от предвидено отклонение от основния изпускател; стациониране на химически 

тоалетни. 

4. За целите на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата 

пътна инфраструктура и не се налага изграждането на нова. За обслужване на строителството 

и експлоатацията на язовирната стена е предвидено частично изменение на горския път от с. 

Долно Къпиново до обекта в участък от около 230 м. 

5. Предвижда се генериране на 47 809 тона строителни отпадъци, от които 47 616 

тона ще бъдат оползотворени в процеса на строителството /около 99%/. 

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

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

7. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

8. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 

предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 

инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 

предложения. 

 

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

на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот /ПИ/ извън 

границата на урбанизираната територия с проектен №014578, образуван от ПИ №014504 по 

КВС на землището на с. Долно Къпиново, общ. Кирково, обща площ 40.521дка и начин на 

трайно ползване – залесена територия. 

2. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – 

Пловдив с изх. № КД-04-74/25.03.2016 г. инвестиционното предложение е допустимо от 

гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на 

поставените в настоящото решение условия. 

3. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. 

Върбица и притоците от гр. Златоград до устие” с код BG3AR400R074. ИП попада в 

чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на 

ИБР. 

4. Повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в лошо екологично 

състояние и добро химично състояние. Целта на опазване на околната среда за конкретното 

водно тяло е постигане на добро екологично състояние до 2021г. и запазване доброто 

химично състояние и постигане целите на зоните за защита на водите. 

5. Съгласно систематизираната информация в БДИБР в границите на община 

Кирково има 8 язовира. 
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6. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

7. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква 

въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 

района. 

 

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

 

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 

справка се установи, че ПИ №014578 в землището на с. Долно Къпиново, ЕКАТТЕ 22678, 

общ. Кирково, обл. Кърджали не попада в границите на защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии. Посоченият имот попада в обхвата на защитена зона 

BG0001032 „Родопи - Източни”, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

2. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и 

въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. 

2. Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните 

екосистеми е оценена като незначителна, имайки предвид малката площ на язовира и 

предвиденото осигуряване на екологично водно количество. 

3. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-1121#1/18.05.2016г. 

реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и 

тяхното здраве. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

 

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

 

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

община Кирково и кметство село Долно Къпиново за своето инвестиционно предложение, а 

чрез обява в местен вестник и засегната общественост. 

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез 

кметство с. Долно Къпиново и община Кирково в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата по ОВОС. С писмо изх. № 66-00-989/26.05.2016г. Община Кирково уведомява 

РИОСВ-Хасково за начина и мястото на обявяване на информацията по Приложение №2 и че 

в законно установения срок не са постъпили жалби и възражения относно разглежданото 

инвестиционното предложение 
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3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

 ИП подлежи на разрешителен режим по Закона за водите. 

 Поради наличието на населени места, сгради и съоръжения на транспортната 

инфраструктура под язовира е необходимо да бъде проверена пропускната способност на 

речните легла и съоръженията след язовира, като бъде очертан обхватът на залетите 

територии при протичане на водни количества с оразмерителна обезпеченост. 

 

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни 

след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

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 осъществяването на 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 31.05.2016г. 


