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Р Е Ш Е Н И Е  

№ Пд-ОС-005/2011 г.  
за  преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие 

 
На основание чл.31 ал.10 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 
Август 2002 г. посл изм. и доп. ДВ. бр. 89 от 12 Ноември 2010 г./  и чл.20 ал.1 и ал. 3 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., изм. и доп. бр.81/2010 г. и бр. 3/2011 г.),  във връзка 
с представено в РИОСВ-Пловдив уведомление с документация към него с вх. №  ОВОС-
703/2010 г./08.02.2011 г.  

 
Р Е Ш И Х  

 
 Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно  предложение 
„Изграждане на път с трайна настилка и изграждане на мостово съоръжение над 
река Стряма”, землище на с. Войнягово, община Карлово, обл. Пловдив  върху предмета 
и целите на опазване на защитена зона  „Река Стряма” с код BG 0000429, което се 
очаква да окаже значително отрицателно въздействие.  
 
Местоположение -  р. Стряма и проектен имот с  № 2, съгласно КВС за землището  на  с. 
Войнягово, общ.  Карлово, обл. Пловдив, защитена зона  „Река Стряма” с код BG 
0000429 
 
възложител  -  „БЯЛА РЕКА - ВЕЦ” ООД, гр. Пловдив,   

 
 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда  изграждане  на път с трайна настилка в 
проектен имот № 2, по картата на с Войнягово  и мостово съоръжение над река Стряма. 
Същите ще се използват  за обслужване на  Обект „Производствени дейности - рибарници 
с обслужващи сгради” в ПИ №011048 и ПИ №011050, собственост на  възложителя - „Бяла 
река – ВЕЦ” ООД. Трасето на пътя ще се разположи по съществуващ черен път, 
преминаващ през отдели 277”а”; 277 „7”; 277”б” и 277”ж”, в землището на с. Войнягово, 
собственост на МЗГ-НУГ, с площ 4,433 дка и начин на трайно ползване – горски пътища. 
Началото на пътя започва от пътя гр. Баня – с. Войнягово, а за да достигне до посочените 
по-горе имоти с производствени дейности се налага, да се изгради мостово съоръжение над 
река Сряма. Предвижда се полагане на трошено-каменна настилка на съществуващия 
черен път, преминаващ през горе – цитираните отдели, при широчина 6 метра. Съгласно 
представената информация в уведомлението,  предмет на инвестиционното предложени е и 
изграждане на мостово съоръжение над р. Стряма, чрез което ще се осъществява достъпа 
до ПИ №011048 и ПИ №011050, собственост на възложителя.  
Процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение се извършва на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
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съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).  
Защитена зона „Река Стряма” с код BG 0000429, в която попадат имотите, в който ще се 
реализира инвестиционното предложение  е включена в списъка на защитените зони за 
опазване на  природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на 
МС № 122/02.03.2007 г. 
До момента на издаване на решението, защитената зона не е обявена със заповед на 
министъра на околната среда и водите.  
Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попадат 
в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и за 
инвестиционното предложение не се прилагат изискванията на чл. 12 от Наредбата за ОС.  
За инвестиционното предложение е издадено становище от Басейнова дирекция за 
управление на водите ИБР-Пловдив, изх. № КД-04-50/22.02.2011 г. за допустимост спрямо 
ПУРБ на ИБР.  
Преценката за вероятността от значително отрицателно въздействие върху защитената 
зона се основава на следните мотиви:  

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на защитена зона  
„Река Стряма” с код BG 0000429, включена в списъка на защитените зони за 
опазване на  природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с 
Решение на МС № 122/02.03.2007 г. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение има вероятност да окаже  
значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и 
местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.  

3. Изграждането на мостовото съоръжение има вероятност да окаже  отрицателно 
въздействие върху видовете риби и другите хидробионти, предмет на опазване в 
защитената зона и да доведе до намаляване на благоприятния им природозащитен 
статус спрямо първоначалното им състояние.   

4. Осъществяването на предвидените в инвестиционното предложение дейности в 
река Стряма има вероятност да доведат до влошаване състоянието на природно 
местообитание, прироритетно за опазване в защитената зона - 91E0 Алувиални гори 
с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior, което е развито по поречието на река реката и 
е  с процентно покритие 0,00722 % в границите на зоната.  

5. При реализацията  на обекта има вероятност от влошаване качеството на водите на 
река Стряма, която представлява местообитание на редица консервационно значими 
видове.   

6. Предвиденото изграждане на път и мостово съоръжение предполага значително 
увеличаване на антропогенното натоварване на защитената зона и свързаното с това 
трайно повишаване на фактора безпокойство, което има вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху животинските видове, предмет на 
опазване в защитена зона „Река Стряма”.  

7. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение има 
вероятност реализацията му да  доведе до фрагментация на природните 
местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.  

8. Реализацията на инвестиционното предложение, в комбинация с други действащи 
и предстоящи за осъществяване инвестиционни предложения, планове и програми 
се очаква да доведе до необратими и  неблагоприятни   кумулативни въздействия 
върху защитената зона.   

Оценката се представя под форма на доклад (в два екземпляра на хартиен и 
електронен носител), изготвен съгласно изискванията на чл.23 ал. 2 от  раздел ІV на   
Наредбата за ОС, като следва да включва:  
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1. анотация на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения; 
2. описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни 
предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в 
съчетание с оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение могат да 
окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона; 
3. описание на елементите на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение, 
които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и 
проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху 
защитената зона или нейните елементи; 
4. описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на опазването им и 
тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на план, програма и проект/инвестиционно 
предложение; 
5. описание и анализ на степента на въздействие на план, програма и 
проект/инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване на защитената 
зона: 
а) описание и анализ на въздействието на планове, програми и проекти/инвестиционни 
предложения върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване в 
защитените зони; 
б) описание и анализ на въздействието на план, програма и проект/инвестиционно 
предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и 
природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, 
нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както 
по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение; 
6. предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и 
възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана, 
програмата и проекта/инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне 
на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат 
на прилагането на предложените смекчаващи мерки; 
7. разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху 
защитената зона, включително нулева алтернатива; 
8. картен материал с местоположението на всички елементи на плана, програмата и 
проекта/инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи; 
9. заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 
22; 
10. наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително доказателства за това и 
предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 
9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от 
реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на 
инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение; 
11. информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период 
на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на 
информация, трудности при събиране на необходимата информация; 
12. документи по чл. 9, ал. 2 и 3. 

 
На основание чл.20 ал.3 т. 8 от Наредба за ОС, оценката за степента на въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитената зона, следва да бъде възложена на  
колектив от експерти,  с компетентност 

• опазване на природните местообитания и видовете включени в 
приложения №1 и 2 на Закона за биологичното разнообразие; 

 в следните области: 

На основание чл.20, ал. 4 от  Наредба за ОС Ви уведомяваме, че на интернет страница 
http://www.natura 2000bg.org е публикувана актуална документация и информация 
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относно предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони.  
 
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, чрез 
РИОСВ – Пловдив, пред министъра на околната среда и водите и пред 
Административен съд гр. Пловдив по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 
 

01.03.2011 г.            

        ДИРЕКТОР:  
/инж. В. Атанасова/ 

       Съгласувал: 
        -нач.отдел КОС/ 
       Съгласувал: 
        –ст.юрискосулт/ 
       Изготвил: 
        /  –гл.експерт/ 
        
 


