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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 

от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 

94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 

г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., в сила 

от 9.01.2018 г., изм. и доп. бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. и доп. 

ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП): 

„Почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел осигуряване на 

проводимостта на „Кольово дере“ от заустването му в р. „Стрелчанска Луда Яна“ до ул. „Стара 

планина“ и мостово съоръжение на ул. „Д. Благоев“ в регулацията на гр. Стрелча“  

 

с възложител: Община Стрелча 

 

 

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(ДВ 

бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 

Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. 

бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Октомври 

2019г. изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 

2021г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. 

изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г., 

изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 

от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ., бр. 67 от 23 Август 2019 г.) и чл.10, ал.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 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., 
изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).  

 

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС): 
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Предмет на инвестиционното предложение е почистване, укрепване, изграждане на 

подпорни стени  с цел осигуряване на проводимостта на „Кольово дере“ – ляв приток на р. 

„Стрелчанска Луда Яна“, от заустването му в р. „стрелчанска Луда Яна“ до ул. „Стара 

планина“, както и изграждане на нов мост на ул. „Димитър Благоев“ в регулацията на гр. 

Стрелча.  

Почистването и укрепването на дерето започва от заустването на „Кольово дере“ в р. 

„Стрелчанска Луда Яна“ при точка с координати в система WGS84 N42º30ʹ34.461ʺ 

E24º19ʹ21.160ʺ и завършва при точка с координати N42º30ʹ40.276ʺ E24º19ʹ33.104ʺ. Новото 

мостово съоръжение на ул. „Димитър Благоев“ е при точка с координати N42º30ʹ36.794ʺ 

E24º19ʹ27.131ʺ. 

Основният процес е почистване на наносните отложения и премахване на самораслата 

дървесна растителност, с които се намалява пропускателната способност на дерето. 

Предвидено е да се изгради ново мостово съоръжение на ул. „Димитър Благоев“, с което ще се 

облекчи движението на моторни превозни средства в района, т.к. изграденото тясно пешеходно 

мостово съоръжение при пресечната точка на дерето с ул. „Димитър Благоев“ не позволява 

улицата да бъде използвана от превозни средства и е предпоставка за опасност за 

преминаващите пешеходци. Габаритните ограничения на новопроектираното съоръжение са 

съобразени със светлите широчинни и височинни габарити. В разглеждания участък на 

„Кольово дере“ от заустването му в р. „Стрелчанска Луда Яна“ до ул. „Стара планина“ в 

регулацията на гр. Стрелча има коригирани и некоригирани участъци. В коригираните 

участъци има изградени подпорни стени, а в некоригираните участъци е земен профил. 

Съществуващите подпорни стени ще бъдат облицовани с бетон, със средна дебелина от 15 см, а 

в участъка със земен профил ще бъдат изградени нови подпорни стени. В целия обект 

подпорните стени ще бъдат с височина до 2,0 м и дъното на реката ще бъде облицовано.  

Почистването и оформянето на участъка на речното корито ще бъде осъществено по 

открит начин. Оформянето на кюнето ще бъде съобразено с надлъжния наклон на дерето и 

съществуващите съоръжения. Няма да се използва взрив. Растителността по островите ще се 

почисти и изнесе извън речното корито. Образувалите се островни и полуостровни образувания 

ще бъдат пробутани към близките некоригирани брегове на реката, а излишните количества ще 

бъдат пробутани към близките некоригирани брегове на реката, а излишните количества ще 

бъдат използвани за запълване на стари котловани. Земните работи ще бъдат съобразени с 

надлъжния и напречния профил на реката. Механизацията за извършване на дейността ще са 

багер, булдозер и автосамосвали. 

 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, 

буква „ж“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него 

подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за 

произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл.  изм. ДВ. 

бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и 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)(посл. изм. и доп. ДВ. 

бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

Участъкът от реката и мостовото съоръжение, обекти на ИП, не попадат в границите на 

защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на 

Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 

„Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена 

със заповед № РД-274/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 

43/21.05.2021 г.), от която участъка от реката и мостовото съоръжение отстоят на не по-малко 

от 261 м.   
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ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление 

на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление 

на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, 

т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-679(3)/09.09.2021 г. и наш вх. № ПД-01-323-

(8)/09.09.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на доброто състояние на водите при спазване на дадените изисквания в 

становището.  

Според представената в уведомлението информация (географски координати на 

почистването и укрепването на дерето от заустването с координати 42º30ʹ34.461ʺ 24º19ʹ21.160ʺ 

до точка с координати 42º30ʹ40.276ʺС 24º19ʹ33.104ʺИ; ново мостово съоръжение: с координати 

42º30ʹ36.794ʺ 24º19ʹ27.131ʺ), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно 

водно тяло (ВТ) „р. Стрелчанска Луда Яна от извори до гр. Стрелча“ с код BG3MA700R153, 

което е питейно водно тяло с код BG3DSWMA700R153.  

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на 

река Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, 

включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. 

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 точки 2,4 и 

5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ ИБР.  

ИП не попада в определените за Източнобеломорски район райони със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени 

съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е 

от ЗВ. 

ИП попадат във водосбор на притоци, вливащи се в район със значителен потенциален 

риск от наводнения (РЗПРН) с код APSFR_MA_07 Марица – Пазарджик, от определените 

РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. 

 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-

Пазарджик, изх. № ПД-01-323-(10)/14.09.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено за сведение до БД ИБР-

Пловдив 
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