
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ  ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

град ПЛОВДИВ 
         гр.Пловдив, бул.“Марица”N:122, тел./факс 628 994 

                                                       E-mail: riosv_plovdiv@dir.bg 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ Пд-ОС-038/2010 г. 
  

 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие  
 

На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие / ДВ. бр.77/ 2002г., 
изм. ДВ. бр.88/2005г.. ДВ. бр.105/2005 г., ДВ. бр.29/ 2006 г., ДВ. бр.30/2006 г.,. ДВ. 
бр.34/2006 г., ДВ. бр.52/2007 г.,ДВ. бр.64/2007 г., ДВ. бр.94/ 2007 г., ДВ. бр.43/2008 г./  и 
чл.18 ал.1 и ал. 2 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 /ДВ. бр.73/2007 г./,  във връзка с 
постъпило в РИОСВ-Пловдив уведомление с вх. № ОВОС-1797/25.08.2010 г.  

     РЕШИХ 

Съгласувам инвестиционно предложение - Предпазна дига на р.Марица  със следните 
подобекти: 
- Лява предпазна дига на р.Марица от заустването на р.Пясъчник до ЖП моста 
„Изток” от км 179+700 до км 181 +500  в землището на гр.Пловдив; 
- Дясна предпазна дига на р.Марица от км 214+100 до км 216+150 в землището на с. 
Три водици, община Стамболийски област Пловдив, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Река Марица” с код BG 
0000578.  
местоположение –  р.Марица от заустването на р.Пясъчник до ЖП моста „Изток” от км 
179+700 до км 181 +500  в землището на гр.Пловдив и р.Марица от км 214+100 до км 
216+150 в землището на с. Три водици, община Стамболийски област Пловдив. 

с възложител- „Напоителни системи” ЕАД клон Пловдив, гр. Пловдив, 
,  управител –  

 
Характеристика  на инвестиционното предложение:   
      
Инвестиционното предложение предвижда  превантивни дейности по почистване и  
оформяне коритото  на  река Марица в горе-описаните участъци, с цел предпазване от 
вредното въздействие на водите и предотвратяване заливането на земеделски земи и 
населени места в непосредствена близост до поречието на  реката. 



За  изпълнение на инвестиционното предложение има сключен Договор за превантивна 
дейност на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите между Министерство 
на земеделието и храните и „Напоителни системи” ЕАД гр. София № РД 50-79/30.07.20010 
год.  
В участъците, в които ще се реализира инвестиционното предложение липсва дървесна 
растителност. 
Видовете СМР, които ще се изпълняват са:  изкоп с багер на отвал и рариване с булдозер. 
Ще се извърши почистване и оформяне на речното корито с цел възстановяване 
проводимостта на реката в двата участъка.  
Не се предвижда  изземване на инертни материали от коритото на река Марица, а само 
пробутване, с цел укрепване и възстановяване на дигите и заливните тераси.  Не се 
предвижда изсичане на дървесна растителност.  
 
Процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение се извършва на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „б” 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 (Наредба за ОС).  
Защитена зона „Река Марица” с код BG 0000578, в  чиито граници попадат площите, в 
които ще се реализира предложението е включена в списъка на защитените зони за 
опазване на   природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на 
МС № 122 от 02.03.2007 г./ДВ. бр. 21/2007 г./.  ИП не попада в границите на защитена 
територия, по смисъла на Закона за защитените територии и  за него не се прилагат 
изискванията на чл 12 от Наредбата за ОС. 

 Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 
зона се основава на следните мотиви:  
 
1. Предвидените дейности са свързани с превантивна дейност на „Напоителни системи” 

ЕАД за предпазване от вредното въздействие на водите и предотвратяване опасността 
от бедствия и аварии и заливането на земеделски земи и населени места в 
непосредствена близост до поречието на  реката.  

 
2. Инвестиционното предложение не е свързано с трайна загуба  на площи от защитената 

зона и промяна предназначението на земята.   
 
3. Предвид характера на дейностите, предвидени в ИП, не се очаква  фрагментация на 

защитената зона и на природните местообитания и местообитания на видове, предмет 
на опазване в  нея. 

 
4. За  реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на 

нова пътна инфраструктура. 
 
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 

намаляване числеността и плътността на популациите на видовете растения и животни, 
предмет на опазване в защитената зона. 

 



6. Предвид извършения анализ на фактическата обстановка в района на инвестиционното 
предложение, не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитената 
зона. 

 
7. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат 

значително отрицателно въздействие върху защитената зона. 
 
8. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения  №1 и №2  на 

Закона за опазване на околната среда. 
 

            Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при следните 
  

условия: 
 

1. При реализацията на инвестиционното предложение  да не се засягат други терени 
от защитната зона. 

2. Инвестиционното предложение да се извърши извън активния размножителен 
период 01.04. – 30.06. 

 
Настоящото решение 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. 
 
При всички случаи на промяна в данните на инвестиционното предложение, 
посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е 
издадено решението, възложителят, съответно новия възложител е длъжен да 
уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.   
 
Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред 
министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пловдив по 
реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
 

гр. Пловдив     
02. 09. 2010 г.                 
        ДИРЕКТОР: 
         /инж. В. Атанасова/ 
 
 
 


