
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-41-ПР/2014 г. 

 

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, т. 1, 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. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4,  чл. 40 ал. 3 и 

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 представената писмена документация 

от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 

2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. 

Стара Загора. 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  

инвестиционно предложение Почистване на речните легла за поддържане на 

проводимостта им при високи води от валежи и снеготопене, предвиждаща разкриване 

на централната руслова част и пробутване на наносни отложения в посока бреговете с 

тяхното възстановяване и укрепване, в участък от корекцията на р.Марица с дължина 

115 м в землището на с.Зетьово, община Чирпан, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. 

възложител „ЧИРПАНСТРОЙ” ООД, с адрес на регистрация и управление гр.Чирпан, 

ул."Г.Данчов" № 2 

 

поради следните мотиви: 

 

I. Характеристики 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: 

 

 Инвестиционното предложение предвижда почистване на ляв ръкав на р. 

Марица чрез изземване на наносни отложения. Предвидената дейност попада в 

Приложение № 2, т. 2, б. „в” на Закона за опазване на околната среда- „изземване на 

инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране”, за която, на основание чл. 

93, ал.1, т.1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от 

извършване на ОВОС. С предвидената дейност се цели, чрез изземване на 

акумулираните динамични запаси, да се повиши проводимостта на левия ръкав на р. 

Марица в землището на с. Зетьово, общ. Чирпан.  

          Конкретната площадката, на която ще се реализира инвестиционното 

предложение, параметрите на добива, срокът за който ще бъде извършвана дейността, 

начина на ползване, условията и задълженията на ползвателя са предмет на 



разрешителен режим - чрез издаване на Разрешително за ползване на воден обект, 

съгласно чл. 46 от Закона за водите (ЗВ), от компетентността на Басейнова дирекция за 

управление на водите в Източнобеломорски район /БДУВИБР/, гр.Пловдив.  

          Предвид най-ранния етап на инвестиционното предложение, преценката по 

настоящата процедура се базира на първоначални данни за площадка, находяща се в 

коритото на р. Марица, разположена в землището на с. Зетьово, общ. Чирпан и 

представлява отложени в коритото на реката наносни валове от пясъци и чакъли. 

Участъкът от реката е с дължина около 250 и започва западно от шосейния мост между 

селата Зетьово, общ. Чирпан и Скобелево, общ. Димитровград. 

Инвестиционното предложение предвижда използването на възобновими 

природни ресурси. От приложения към документацията картен материал и 

информацията за преценяване е видно, че площадката - предмет на инвестиционното 

предложение, акумулира транспортираните от реката наноси, което води до значително 

стесняване на речното корито. Създадените от реката острови и полоси от инертни 

материали в живото сечение променят течението, намаляват проточността и водят до 

силно изразени негативни въздействия върху бреговата ивица. В резултат на бреговата 

ерозия са силно засегнати бреговете. Постепенното затлачване на река Марица с 

наносни материали силно е променил конфигурацията на речното русло в района, което 

води до нарастване на площта на речния остров, който се е превърнал в полуостров за 

сметка на десния бряг. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на 

инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително 

въздействие върху околната среда. Инвестиционното предложение не предвижда 

извършване на строителство, поради което няма да се използват невъзобновими 

природни ресурси. 

   Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение има връзка с 

други дейности до толкова, че в РИОСВ Стара Загора са постъпили инвестиционни 

предложения за разглеждания район също за добив на инертни материали от коритото на р. 

Марица в землището на с. Зетьово, за което има издадено разрешително от Басейнова дирекция. 

Дейностите предвиждат изземването на динамични запаси, акумулирани от речното течение и 

вземайки под внимание мащабността на инвестиционните предложения и наличието на 

доказани запаси  реализирането на инвестиционните предложения няма да доведе  до 

увеличаване на въздействието върху околната среда или т.нар. кумулиране с други 

предложения. 

        Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, при 

изземването на наносните отложения от коритото на р. Марица, дейността няма да 

доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното 

третиране. 

          Изземването на наносните отложения е предвидено да се извършва само в 

участъците, където са акумулирани. Предвижда се изземването им чрез багер с обратна 

лопата и Драглайн, отдолу нагоре по течението на реката, на полоси с ширина равна на 

работната ширина на загребване в зависимост от типа на багера. Предвидената 

дълбочина на изземване, височината на работното стъпало, ще е равна на дебелината на 

речните наноси в речното корито, без продълбочаването му, с цел предпазване на 

речното корито от дълбочинна ерозия. При така описаната дейност, не се очаква 

замърсяване и дискомфорт на околната среда. За влизане в речното корито и достъпът 

на добивната и транспортна техника до участъците за изземване са предвидени за 

използване съществуващите полски пътища. Изземването на инертния материал се 

предвижда през периода на маловодие на реката и без водопонижение. 

 



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

ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 

Разглежданият участък от коритото на р.Марица е с обща дължина около 250 м и 

попада в землището на с.Зетьово (ЕКАТТЕ 30819), общ. Чирпан. Началото му започва 

от площадката на бившата шаперна инсталация на „Чирпанстрой“ ООД, а краят му е на 

250 м нагоре по течението. Участъкът е индивидуализиран с Географски координати:     

Начало: N: 42о06`46.56``, E: 25o20`39.66``; Край: N: 42о06`43.38``, E: 25o20`32.88`` 

Дейността е силно благоприятствана от наличието на съществуващ полски път, 

който свързва обекта с републиканската пътна мрежа. Не се налага промяна на 

съществуващата пътна инфраструктура.  

В този участък речно корито е силно затлачено от наносната дейност на реката, 

поради което при обилни валежи и пълноводие не може да провежда придошлите води 

и причинява заливане на прилежащите площи. От документацията за преценяване 

необходимостта от извършване на ОВОС е видно, че коритото на реката е запълнено с 

наносни отложения, които я принуждават да преотлага материала, да меандрира и да 

разрушава бреговете си. При интензивни валежи във водосбора, речните води 

подкопават и отнасят бермите или натрупват нови наноси. Това предизвиква големи 

промени в характера на речното течение, свързани с драстично намаляване на живото 

сечение и проводимост, които водят до силно изразени негативни въздействия върху 

бреговата ивица. Ето защо реализацията на дейността, освен че ще доведе до 

прочистване на коритото на реката и регулиране на оттока, ще спомогне за 

предотвратяване на ерозията на речните брегове.  

 

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда и 

Оценка за съвместимост на инвестиционното предложение по чл. 31 ал. 4 от 

Закона за биологичното разнообразие. 

 

Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация по чл.10, ал.1 и 

ал.2 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/, утвърдена с ПМС № 201 от 31 август 

2007г.(обн. ДВ бр. 73/2007г.), за Почистване коритото на р. Марица от наносни 

материали в участък с дължина 250 м в землището на с. Зетьово, общ. Чирпан, е 

установено, че инвестиционното предложение попада в защитени зони по Натура 2000 

– “Река Марица” с код BG 0000578 за опазване на местообитанията и „Марица – 

Първомай” с код BG 0002081 за опазване на птиците. 

Разгледаният участък, предмет на инвестиционното предложение е запълнен с 

наносни отложения от чакъл и баластра, които са формирали големи островни 

образувания, които затрудняват провеждането на високи води при валежи и 

пълноводие. Падналите сухи дървета и самонастанилата се дървесна и храстова 

растителност допълнително затрудняват провеждането на водите. Всичко това 

причинява изместване на водното течение към бреговете на реката и ерозия на 

бреговете, в резултат на което са претърпели поражения множество частни ниви, мери 

и полски пътища, в района. Целта на инвестиционното предложение е да се изземват 

само образувалите се отложения в рамките на  речното корито, като дейността по 

изземването ще достига до един метър от речните брегове. Самите брегове няма да се 

засягат, както и крайречната растителност. С цел опазване на коритото от дълбочинна 

ерозия, изземването ще се извършва без продълбочаване на речното корито, като 



изземването ще бъде само до нивото на водното течение, като с това ще се постигне 

нормалната проводимост на реката и предотвратяване на евентуални поражения при 

високи води на реката и обилни валежи. Инвестиционното предложение предвижда 

част от добитите материали да се използват за укрепване на речните брегове и диги, 

като се направят различни насипи, което е целесъобразно с оглед на досегашните 

поражения. Целесъобразно е да се извърши изземването на наносните отложения, за да 

се спре фрагментирането на крайречните територии и загубата на крайречната 

растителност. Освен това е необходимо да се отстранят сухите и негодни дървета и 

храсти, предпоставка за затлачването и намаляване проводимостта на р. Марица. Не се 

предвижда строителство на нови пътища, защото ще се използват съществуващи 

такива. Няма да се изсичат дървесни видове при реализиране на инвестиционното 

предложение. С реализирането на инвестиционното предложение, не се очакват 

значителни отрицателни въздействия върху екологичната мрежа, която цели 

дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Няма да се засегнат ключови 

елементи предмет на опазване в защитената зона като: Крайречни галерии от Salix alba 

и Populus alba Salix alba and Populus alba galleries, Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на 

орхидеи) Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco 

Brometalia) (*important orchid sites), Низинни сенокосни ливади Lowland hay meadows 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), Източни гори от космат дъб Easthern white 

oak forests, Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества, Eastern sub-

mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae), Балкано-панонски церово-

горунови гори, Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests. Основно въздействието 

на инвестиционното предложение ще се локализира в рамките на площадката, 

определена за добив. При реализацията на инвестиционното предложение ще има 

известно антропогенно натоварване на средата, но то ще е пренебрежимо малко и 

незначително, което няма да доведе до значителна негативна промяна в 

консервационния статус на защитените растителни и животински видове. 

Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на 

защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, 

районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно 

урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници 

на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, 

териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи 

на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира 

реализираното инвестиционно предложение. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

            Инвестиционното предложение за Почистване коритото на р. Марица от 

наносни материали в участък с дължина 250 метра в землището на с. Зетьово, общ. 

Чирпан, според информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и спрямо 

разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества 

в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да 

наруши съществуващото земеползване,  поради наличие на съществуващи пътища за 

достъп до площадката; дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води, поради 

предвидено изземване на отложенията в периодите на маловодие; няма да доведе до 



отрицателни въздействия върху почвата и земните недра, поради липса на почва в 

разглеждания участък и поради предвиденото изземване на динамични запаси до 

нивото на реката; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на 

изложеното следва, че инвестиционното предложение е с локален обхват, в границите 

на посочения имот и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и  

тяхното здраве, още повече, че участъка предвиден за дейността е отдалечен от с. 

Зетьово. 

            Тъй като инвестиционното предложение се намира далече от границите на 

страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността 

да предизвика трансгранични въздействия.  

             Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, 

могат да бъдат охарактеризирани като: 

- преки върху площадката предвидена за дейността; 

- временни и краткотрайни, поради изземването на отложенията, в периодите на 

маловодие; 

- обратими, поради запълване на иззетите пространства, чрез транспортиране на 

наноси от реката, през периодите на пълноводие; 

- с положително въздействие върху коритото на реката - ще се преустанови 

фрагментирането на крайречните територии и загубата на крайречната 

растителност. 

 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 

        Възложителят, съгласно чл. 95, ал.1 от ЗООС е уведомил за инвестиционното си 

намерение общ. Чирпан, кметството на с. Зетьово и засегнатото население - чрез обява 

във вестник. Конкретната площадката, на която ще се реализира инвестиционното 

предложение, параметрите на добива, срокът за който ще бъде извършвана дейността, 

начина на ползване, условията и задълженията на ползвателя са предмет на 

разрешителен режим - чрез издаване на Разрешително за ползване на воден обект, 

съгласно чл.46 от Закона за водите (ЗВ), от компетентността на Басейнова дирекция за 

управление на водите в Източнобеломорски район /БДУВИБР/, гр.Пловдив.  

 Въз основа на разгледаните характеристики на инвестиционното предложение  

"Почистване на речните легла за поддържане на проводимостта им при високи води от 

валежи и снеготопене, предвиждаща разкриване на централната руслова част и 

пробутване на наносни отложения в посока бреговете с тяхното възстановяване и 

укрепване, в участък от корекцията на р.Марица” в землището на с. Зетьово, община 

Чирпан, местоположението на площадката, регенеративната способност на природните 

ресурси, извършената преценка, че реализацията на инвестиционното предложение 

няма да окаже  значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на 

защитените зони “Река Марица” с код BG 0000578 по Директивата за местообитанията 

и “Марица - Първомай” с код BG 0002081 по Директивата за птиците, не е необходимо 

извършването на оценка на въздействието върху околната среда. 

 
VI. При спазване на следните условия: 

 

1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и 

храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на 

околните терени.  



2. С цел недопускане на отрицателно въздействие върху ихтиофауната и другите 

хидробионти, дейностите по почистването да бъдат извършвани в извън 

размножителния период, т.е. е необходимо да бъдат прекратявани за периода 

01.04. – 15.06. на календарната година. 

3. Домуването на механизацията да става в границите на съществуващата в 

непосредствена близост площадка, собственост на Възложителя. 
4. Да се извършва редовно оросяване на технологичните пътища и площадки, с цел 

намаляване на запрашаването. 

5. Преди започване на добивните работи, да се прави оглед на терена и при наличие на 

бавно подвижни животни (предимно земноводни и влечуги), да се приложи физическо 

преместване на екземплярите на безопасно за тях място. 

6. Обслужващите дейности на автомобилния парк и добивната техника (смяна на 

масла, акумулатори, гуми и др.) да се извършват на специализирани за целта 

места, извън добивния участък и бреговете на реката. 

         

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението 

губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е 

започнало осъществяването на инвестиционното предложение. 

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. Стара Загора, до 

14 дни от настъпването им. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – 

процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите  или пред 

Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от 

предоставянето му. 

 

 

МАРИЯ ХРИСТОВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора 

 

Дата: 16.05.2014 г. 
 


