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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 50 - ПР / 2012г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

на основание чл. 93, 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 във връзка с чл. 2, ал. 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), представената писмена
документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и по чл. 10,
ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от РЗИ Хасково и БДИБР Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно
предложение: „Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната
на съществуващи водоснабдителни станции: при село Горна крепост Подобект № 1 - дънен праг
при ПС Горна Крепост - 1 бр., при село Чифлик Подобект № 3 - дънен праг при ПС Чифлик - 1
бр., при село Перперек Подобект № 4 - дънен праг при ПС Перперек - 1 бр., при село Мургово
Подобект № 2 - дънен праг при ПС Мургово - 2 бр.”, което няма вероятност да окаже
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

възложител: Община Кърджали, град Кърджали, бул. „България” № 41, Булстат 000235920

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на дънни прагове и почистване
коритото на р. Перперешка в зоните на съществуващите водоснабдителни станции при селата
Горна Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек, общ. Кърджали на установените от комисия
места и брой на праговете, с които ще се укрепи речното корито и ще се повдигне нивото в
шахтовите кладенци.
Дънните прагове са разположени в руслото на река Перперек на кота дъно река както следва:
Подобект № 1

- дънен праг при ПС Горна крепост – 273,10 м - конструктивни размери - В/Н/L –
0,80м/1,50м/47,00м;

Подобект № 2 – дънен праг при ПС Мургово:
- дънен праг № 1 – 260,90 м - конструктивни размери В/Н/L –0,80 м/1,50 м/27,00 м;
- дънен праг № 2 – 260,60 м - конструктивни размери В/Н/L –0,80 м/1,50 м/25,00 м;

Подобект № 3
- дънен праг при ПС Чифлик – 252,00 м - конструктивни размери В/Н/L –1,0м/1,65м/50м;

Подобект № 4
– дънен праг при ПС Перперек – 234,20 м - конструктивни размери В/Н/L –

0,80м/1,50м/42,00 м;
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По надлъжния профил на реката ще бъдат дадени напречни профили пред и след
съоръженията, които ще отразяват натрупани наноси над нивелетната линия, определяща
проектния терен на реката.

Ще бъде изготвен регистър на земните маси, които са над нивелетната линия и
полученото количество ще се премести към двата бряга на реката без да се изнася и
транспортира извън нея.

При почистването на реката над прага ще се получи по – голямо водно огледало, което
при минимални водни количества през лятото ще осигурява нормален приток на вода към
дренажа и помпените станции ще могат да осигурят вода за жителите на селата Горна Крепост,
Мургово, Чифлик и Перперек.

При изчисленията на пропускателната способност на съоръжението в речното корито ще
се има предвид обстоятелството, че с изграждането на дъннте прагове не се нарушава
пропускателната способност на речното корито, поради което при преминаване на високите
води с обезпеченост до 5% няма да се получи заливане на крайречните тераси в зоната над
прага.

Изграждането на обекта не изисква промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До
терена на помпените станции има черен път отклонение от междуселищния път за селата Горна
Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек.

На основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата по ОВОС е изискано становище от БД
Източнобеломорски район. Съгласно представената информация изграждането на дънни
прагове при село Горна крепост, при село Чифлик, при село Перперек, при село Мургово
попадат в повърхностно водно тяло „р. Перперек до вливанетото й в яз. Ст. кладенец” с код
BG3AR300RO11, както и в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Рg028 - Пукнатиннни
води - Източно Родопски масив. Повърхностното ВТ е определено в добро екологично и
химично състояние. Съгласно ПУРБ на ИБР подземното водно тяло е в добро химично
състояние.
Изграждане на дънни прагове при село Горна крепост, при село Чифлик, при село Перперек,
при село Мургово е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и
мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия
(постанове в настоящото решението – преценка).

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 10, м) на
Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно представената от възложителя информация и от направената справка в РИОСВ-
Хасково се установи, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по Закона
за биологичното разнообразие.
Землище на с. Перперек, е в близост до ПЗ „Находище на родопска горска майка”, обявена със
Заповед № 542/23.05.1984г. на КОПС и попада в ЗЗ „Родопи Източни” BG 0001032 за опазване на
природните местообитания, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г.
Всички останали землищата (на селата Горна Крепост, Чифлик и Мургово) не попадат в обхвата
на защитени зони по Натура 2000. Близко разположени са ЗЗ „Родопи Източни” BG 00001032 и
ЗЗ „Студен кладенец” BG 00002013 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-
766/28.10.2008г.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка
за съвместимост.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от
горецитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания
и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Родопи Източни” BG 0001032 и близко
разположената ЗЗ „Студен кладенец” BG0002013.
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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:

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на дънни прагове и
почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуващи водоснабдителни
станции: при село Горна крепост Подобект № 1 - дънен праг при ПС Горна Крепост - 1 бр.,
при село Чифлик Подобект № 3 - дънен праг при ПС Чифлик - 1 бр., при село Перперек
Подобект № 4 - дънен праг при ПС Перперек - 1 бр., при село Мургово Подобект № 2 -
дънен праг при ПС Мургово - 2 бр.

 С изграждане на дънните прагове и частичното почистване на наноси в района на
помпените станции ще се намали отрицателното въздействие върху околната среда, като
се осигури стабилност от ерозия на дъното и бреговете на реката. Ще се подобри и
стабилизира режима на притока на вода към шахтовите кладенци на изградените помпени
станции за водоснабдяване на селата Горна Крепост, Чифлик, Перперек и Мургово.

 ИП не предвижда водовземане от подземни води.
 Строителството на обекта ще се изпълни по стандартни технологии използвани в

хидротехническото строителство, с бетон и армировка, като се предвижда здраво
захващане на дънния праг към основата и бреговете. Първо ще се отбиват водите от една
страна, така че да се осигури площадка за изграждане на прага. По време на
строителството ще се използва допълнителна земна маса при отбиване на водите, която ще
се набави от руслото на реката. След това материала ще се върне в реката на друго място
по-надолу и ще се укрепят бреговете. След прага се предвижда допълнително заскаляване
и около 40 м частична корекция на реката.

 По време на строителството ще се използват строителни материали, вода, горива и
енергия. За отливане на бетоновите форми ще се използва частично дървен кофраж, т.е.
дървесен материал за кофраж - дъски, греди, талпи и платна. Вода ще се черпи от реката,
(в случай на необходимост) без да влияе върху режима на речния отток, за което ще бъде
направено необходимото съгласуване с БД.

 При строителството на дънните прагове ще се генерират в ограничени количества и малко
по вид отпадъци поради това, че основната част от тях се формира от временното
строителство (изграждане на помощни стопанства не се предвижда). Очакваните отпадъци
са предимно дървесен материал, почва и камъни, изкопани земни маси. Предвижда се
максималното им оползотворяване, или транспортиране до депо определено от общината.
Изкопните маси от фундиране на съоръженията напълно ще се оползотворяват за насипи
на прилежащи диги. По време на експлоатация не се предвижда генериране на битови
отпадъци.

 Инвестиционното предложение не предвижда дейности и съоражения, които могат да
доведат до инциденти, застрашаващи значително околната среда.

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:

 Дънните прагове разположени в руслото на река Перперек на кота дъно река са със
следните координати:

Подобект №1 – дънен праг при ПС Горна крепост:
т.1 4556127.330 9420238.805 т.2 4556122.208 9420285.320
т.1 41°43'44.94580" 25°27'57.48182" т.2 41°43'44.79621" 25°27'59.49659"
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Подобект №2 – дънен праг при ПС Мургово:
Дънен праг № 1
т.7 4553996.880 9421744.840 т.8 4554024.955 9421773.094
т.7 41°42'36.42762" 25°29'03.62006" т.8 41°42'37.34725" 25°29'04.82909"

Дънен праг № 2
т.9 4554065.966 9421691.455 т.10 4554078.026 9421723.286
т.9 41°42'38.64812" 25°29'01.27927" т.10 41°42'39.04997" 25°29'02.65041"

Подобект № 3 - дънен праг при ПС Чифлик:
т.3 4552357.023 9422659.402 т.4 4552390.270 9422706.476
т.3 41°41'43.59695" 25°29'43.92179" т.4 41°41'44.69049" 25°29'45.94213"

Подобект №4 – дънен праг при ПС Перперек:
т.5 4551205.116 9426183.473 т.6 4551213.990 9426236.298
т.5 41°41'07.44005" 25°32'16.80289" т.6 41°41'07.74482" 25°32'19.08284"

 Изпълнението на праговете ще бъде осъществено в съществуващото речище. По този
начин не се налага отнемането на обработваеми площи, не се засягат плодни дървесни
видове, поради което такива отчуждения не се налагат.

 В резултата 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:

 Основната цел на ИП е укрепване на речното корито и повдигане на нивото на шахтовите
кладенци, чрез изграждане на дънни прагове и почистване коритото на река Перперешка, в
зоната на съществуващите водоснабдителни станции, при селата Горна Крепост, Мургово,
Чифлик и Перперек, община Кърджали.

 Очаква се, при строителството да се генерират ограничени количества и малко по вид
отпадъци, които ще се изнасят от строителните площадки на временен склад.
Изграждането на обектите не изисква промяна на съществуващата инфраструктура.

 Характера на ИП не предполага съществено отрицателно въздействие върху ЗЗ „Родопи
Източни” BG 0001032 и близко разположената ЗЗ „Студен кладенец” BG 00002013 или
техни ключови елементи, както и отнемане на площи от местообитания, безпокойство или
унищожаване на видове и популациите им.

 При подходящо проектиране на дънните прагове въздействието от реализацията на ИП
върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

IV.Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност,
вероятност, продължителност, честота и обратимост:

 Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на дънни прагове и
почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуващи водоснабдителни
станции при селата Горна крепост, Чифлик, Перперек и Мургово, е ограничен и локален в
рамките на предвидените за целта участъци от реката.

 Съгласно становище на РЗИ Кърджали реализацията на инвестиционното предложение
няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

 Играждането на праговете и частичното почистване на речното дъно преди и след тях ще
запази инфраструктурните съоръжения и ще подобри екологичното състояние
разглежданите участъци на реката. Ще се подобри и стабилизира режима на притока на
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вода към шахтовите кладенци на изградените помпени станции за водоснабдяване на
селата Горна крепост, Чифлик, Перперек и Мургово, общ. Кърджали.

 Не се очакват въздействия върху почвата, земните недра, ландшафта, минералното
разнообразие и природните обекти в района при реализиране на ИП.

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо
границите на Република България.

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

Възложителят е уведомил за намерението си кметствата на селата Мургово, Перперек,
Чифлик и Горна Крепост, общ. Кърджали, а засегнатото население е уведомено чрез обява
във вестник „Нов живот” от 19-21 05. 2012г., бр. 90. Към момента на представяне на
документацията в РИОСВ не са изразени устно или депозирани писмено възражения и
становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се изземват инертни материали от река Перперек.
2. При разлика във водното ниво над и под дънния праг по-голяма от 30 см да се предвиди

изграждане на рибен проход съобразeн с миграционните особености на рибната фауна и
изискванията в Приложение 13 на ПУРБ на ИБР.

3. Проектът да съдържа мероприятия, осигуряващи незаливане на съораженията на
водоснабдителните станции ПС Горна Крепост, ПС Чифлик, ПС Перперек и ПС Мургово и
съседните на реката имоти  от високи води с обезпеченост 1%.

4. Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1,
буква „г” от ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му
капацитет.

Настоящото решение за „Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р.
Перперешка в зоната на съществуващи водоснабдителни станции: при село Горна крепост
Подобект № 1 - дънен праг при ПС Горна Крепост - 1 бр., при село Чифлик Подобект № 3 - дънен
праг при ПС Чифлик - 1 бр., при село Перперек Подобект № 4 - дънен праг при ПС Перперек - 1
бр., при село Мургово Подобект № 2 - дънен праг при ПС Мургово - 2 бр.”, 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.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 своевременно, но не по-
късно от 14 – дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано 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.

За Директор РИОСВ:
(инж. Л. Дайновски)
Съгласно заповед за Упълномощаване
№ 45/03.08.2012 на Директора на РИОСВ - Хасково

Дата: 09.08 2012г.
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