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СЪОБЩЕНИЕ 

 

Относно: Публично обявяване по заявление от „ВИКТОРИО“ ЕООД, гр. Рудозем за 

откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден 

обект  

 

1. Цел на заявеното ползване  – за поддържане проводимостта на некоригирани речни 

легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 

1, т. 5 ЗВ -  осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на речното легла на река 

Доспатска в участък от 500 м. 

2.  Воден обект – р. Доспат.  

3. Водно тяло – участъкът, в който ще се реализират дейностите, предмет на 

инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло с код BG4DO135R1118 и 

наименование „р. Доспат от язовир Доспат до българо-гръцката граница“. 

3а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление 

за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и документите към 

него; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не  

са установени основания за отказ. 

3б.Състояние на водното тяло: Тялото е оценено с умерено екологично и неизвестно 

химично състояние. Видно от Приложение 5.1.1 от Раздел V – Актуализация на списъка на 

целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016-2021), елементите за качество, с 

отклонения от доброто екологично състояние са БЕК – МЗБ, МФ, Риби; по основни ФХ 

показатели – БПК5, N-NH4, P-PO4, P общ; по специфичните замърсители – мед, цинк и 

цианиди. Тялото е определено в изключение за екологично състояние по чл. 156в, т. 1 (а) и (в) 

от Закона за водите и чл. 4.4 от Рамкова директива за водите. Екологичната цел за водното 

тяло е постигане на добро състояние за показатели с отклонения до 2027 и постигане на добро 

химично състояние до 2021 г. 

3в.Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните 

басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към 

разрешителното: Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):  

- Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за 

повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, за цитираните водни тела в т. 2 и т. 3 на 

настоящото становище са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се 

цели поддържане на доброто състояние, чрез изпълнение на конкретни действия. Дейностите, 

предмет на проекта, не противоречат на предвидените мерки. 

При реализиране на дейностите по проекта е необходимо да бъдат спазвани заложените 

мерки за изпълнение при прилагане на ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021), съгласно Становище по ЕО 

№ 4-2/2016 г.: 

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят 

условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизирани емисии 

при ремонтни, строителни и транспортни дейности; 

- При изпълнение на проекти, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се 

поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други 

деградационни процеси; 
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- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването 

на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната 

техника; 

- Строителните работи при изпълнение на структурните мерки от ПУРБ да се 

извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до 

юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, 

предмет на опазване. 

Участъкът, в който ще бъдат извършени дейностите, предмет на проекта, не попада в 

райони със значителен потенциален риск от наводнения, определени по чл. 5 от Директивата 

за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на 

околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.  

Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) - в Приложение 4. „Програма от мерки“, е 

разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част 

от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново 

управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. За предвидените 

дейностите от характера на проекта има разписана мярка с код PRE16-REAC17 „Почистване 

на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна” чрез премахване на 

препятствията за свободното преминаване на водите чрез почистване на участъци от речните 

корита и дерета от дървета и храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци 

и други натрупвания. 

При реализиране на дейностите по проекта е необходимо да се прилагат и мерки 

съгласно Становище по ЕО № 3-1/2016 г. на проект на ПУРН на ЗБР (2016-2021): 

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира 

подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни 

дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че 

въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна 

механизация;  

- Изпълнението на дейности, свързани с почистване на речните участъци, залесявания 

с подходящи дървесни видове, изграждане на диги и др. защитни съоръжения, да започва след 

уведомяване на съответния музей в района на изпълнение на дейностите;  

- По отношение на мерките за отстраняване на затлачвания на речното корито и 

почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна: 

изпълнението им да се осъществява само в коритата на реките, без да се засяга крайречната 

растителност; да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове; да се 

прилагат при доказана необходимост по надлежния ред. 

4. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването: изсичане на 

саморасли храсти и малки дървета;  изсичане и изкореняване на  единични дървета с диаметър 

под 45 см в речното легло; повдигне короната на дървета с диаметър над 45 см, събиране на 

битови отпадъци в реката, които са се задържали по самораслите храсти и дървета. 

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и 

териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните 

и териториалните единици  – извън регулационните граници на с. Барутин, община Доспат, 

област Смолян; ЕКАТТЕ - 02779.  

6. Проектни параметри на ползването: участък от р. Доспат с дължина – 500,00 м, 

широчина 10,00 м. площ – 5000,00 м2 и координати: 

         начало N 41º35’36.61” и Е 24º10’12.06“ 

                       край N 41º35’21.4” и Е 24º10’01.5“, 

 7. Условия, при които се предоставя правото на ползване:  

7.1. Условия на ползването:  
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- да  се  спазват  параметрите  и целите на  разрешителното  за  ползване  на  воден  

обект; 

- почистването да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното 

легло; 

- да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за 

ползване участък; 

- да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло и брега на 

реката; 

- почистването да се извърши, съгласно представения проект и заложените в него 

дейности. При извозване на падналата дървесна разстителност, храсти, коренища и клани  да 

се спазва транспортната схема, а депонирането им да се извърши на определените за това 

места, извън водния обект; 

- да се разработи авариен план на действие при възникване на аварийна ситуация по 

време на почистването. 

7.2. Опазване на водите и околната среда: 

            - да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна, 

определен от ежегодно издаваната заповед на МЗХ; 

- своевременно да се отстраняват отрязаните дървета от леглото на реката; 

- да  не  се  допуска  замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти. 

Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка 

извън границите на водния обект; 

7.2. Условия за изменение на разрешителното: Изменение на разрешителното може да 

се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 

Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него. 

7.3.Условия за продължаване крайния срок на разрешителното: Заявление за 

продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал 

преди изтичането му. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата 

е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания 

или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са 

дължимите  глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 

7.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът  на  Басейнова  дирекция  

Западнобеломорски  район  може  да  постанови  отнемане  на  разрешителното   при: 

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект 

- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното; 

- Нарушаване условията по разрешителното; 

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не 

освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по 

чл.200 от Закона за водите.  

7.5. Условия за контрол: Титулярът  на  разрешителното  е  длъжен  да  допуска  по  

всяко  време  контролиращия  орган  до  мястото  на  ползване  с  оглед  извършване  на  контрол  

на  изпълнението  на  условията  на  разрешителното. Титулярът  на  разрешителното  е  длъжен  

да  представя  на  контролиращия  орган  необходимите  документи , данни , сведения , справки  

и  обяснения , свързани  с  разрешеното  ползване  и  предмета  на  проверката. 

7.6. Уведомяване на контролиращия орган: 

- След приключване на дейностите, свързани с почистване на речното корито да 

представи доклад в БД"ЗБР" за изпълнението им. 

7.7. Други условия: 

- за извършване на дейности, извън водния обект е необходимо съгласието та 

съответните собственици на имоти;  

- да не се засяга действието на мониторингови станции за повърхностни води, 

разположени в участъка за почистване; 

- да се съгласува дейността със собственици на съоръжения и проводи в участъка, 

определен за почистване (ако има такива). 
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8. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет

дневен срок за публично обявяване, могат  да  ползват  правата  си  по чл. 64, ал.1, т.2  и  т.3 

от Закона за водите да: 

    т.2.възразят срещу издаването на разрешителното; 

т.3.предложат условия,  при които да бъде издадено  разрешително, с оглед  

гарантиране на лични или обществени интереси; 

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на 

законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в 

БД ЗБР – п.к. 441. 

20.12.2022 г.

X
Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA  IVANOVA


