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№ 176 / 23.04.2021 год.

Община Ардино обявява, че е постъпило уведомление от Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район“ -  Пловдив за издаване на разрешително 

за ползване на повърхностен воден обект -  река Арда, с цел -  „изграждане на 

нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и 

съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” 

(временен път през река Арда за обект: ВЕЦ „Бял извор“ -  пасарелка над стена 

дневен изравнител“), попадащ в поземлени имоти с идентификатори 

55525.10.514 и 55525.10.527 в землището на село Паспал и в поземлен имот с 

идентификатор 07747.12.1 в землището на село Бял извор, община Ардино, 

област Кърджали.

Заинтересуваните лица могат да подадат писмени възражения, 

предложения и искания в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, 

до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, град Пловдив, 

улица „Янко Сакъзов“ №35.

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238; факс +3651 4568 
e-mail: ardino@abv.bg

mailto:ardino@abv.bg


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № РР-05-7 (.......) / 2021 г.

Пловдив,...............2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване н 
водите :

„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация 
на съществуващи системи и съоръжения за линейна 
инфраструктура, пресичаща воден обект“

Водно тяло, в което се 
предвижда използване на 
водите :

Водно тяло с код BG3AR700R039 и име „р. Арда от вливане 
на р. Черна до яз. Кърджали и р. Ардинска“;
Воден обект -  река Арда.

Фактически основания, при 
които се издава 
разрешителното, 
включително състояние на 
водното тяю, определените 
цели и мерки в действащите 
ПУРБ и ПУРИ, имащи 
отношение към 
разрешителното, и друга 
специфична информация, 
определена в наредбата по 
чл.135 ,ал.1, т.1а :

Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, 
ал. 1 и 6, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1,6. „б“, и чл. 52, ал.1, 
т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) заявление с 
вх. № РР-05-7/05.02.2021г. за откриване на процедура за 
издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден 
обект -  река Арда, с цел - „изграждане на нови, 
реконструкция или модернизация на съществуващи 
системи и съоръжения за линейна инфраструктура, 
пресичаща воден обект“, (временен път през река Арда за 
обект: „ВЕЦ „Бял Извор“ -  пасарелка над стена дневен 
изравнител“, попадащ в поземлени имоти с идентификатори 
55525.10.514 и 55525.10.527 в землището на с. Паспал и в 
поземлен имот с идентификатор 07747.12.1 в землището на с. 
Бял извор), община Ардино, област Кърджали, придружено с 
изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ 
данни и документи.

При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е 
установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно 
тази преценка и ПУРБ на ИБР (2016-2021) повърхностно 
водно тяло /ВТ/ с код BG3AR700R039 и име „р. Арда от 
вливане на р. Черна до яз. Кърджали и р. Ардинска“ е 
определено в умерено екологично и добро химично 
състояние. Заявеното искане за ползване на повърхностен 
воден обект - река Арда, с цел - „изграждане на нови, 
реконструкция или модернизация на съществуващи системи и 
съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден 
обект“ попада в обхвата на следните мерки:
> В Приложение №4 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е 
предвидена мярка: „12. При дейности, насочени към
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укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от 
ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и 
използване на съвременни технологии и материали“.
> В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е 
предвидена мярка: 6. 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.

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) водното тяло е 
определено в умерено екологично и добро химично 
състояние. Целта за опазване на околната среда за 
конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, 
Раздел III на ЗВ) е постигане на доброто състояние по 
Макрозообентос, NO2 , РО4 , Робш, Zn по отношение на 
екологичното състояние и опазване на доброто химично 
състояние и предотвратяване влошаването му.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект - река 
Арда не попада в район със значителен потенциален риск от 
наводнения, съгласно Плана за управление на риска от 
наводнения на ИБР 2016 -  2021 г., приет с Решение 
№1109/29.12.2016г. на Министерски съвет. За настоящото ИП 
в ПУРИ на ИБР 2016 -  2021 г. няма определена конкретна 
мярка.

Системи и съоръжения, чрез 
които ще се реализира 
използването :

Заявеното ползване на повърхностен воден обект - река Арда 
е за изграждане на временен път, който да осигури достъп до 
строителен обект: „ВЕЦ „Бял Извор“ -  пасарелка над стена 
дневен изравнител“. Изграждането на временния път 
предвижда полагането на стоманобетонови безнапорни тръби 
с диаметър Ф ЮООмм с муфа и гумено уплътнение. Тръбите 
се монтират с дължина 6 метра, като са групирани на три 
места в коритото по две тръби. Върху тръбите се полага 
несортиран трошен камък с дебелина на пласта минимум 
40см и наклон на откоса 1:1,25. Настилката на временния път 
се състои от профилиран слой чакъл, фракция 5-20мм с 
дебелина Юсм върху предварително положен геотекстил тип 
III с минимално тегло 600 гр/м2. Котата на временната 
настилка е на 1,5м над дъното на реката. Напречния наклон 
на настилката на временния път е 3%. Дължината на участъка 
от временния път, пресичащ река Арда е 70м, а ширината на 
настилката е 4м.

Място на ползване, 
местност, 
административно- 
териториална и 
териториална единица 
ЕКАТТЕ:

Изграждането на временния път през река Арда е 
разположено в поземлени имоти с идентификатори 
55525.10.514 и 55525.10.527 в землището на с. Паспал и в 
поземлен имот с идентификатор 07747.12.1 в землището на с. 
Бял извор, община Ардино, област Кърджали. Ползването е с 
географски координати:
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1. 41° 33’ 20.37” N 25° 01' 54.99" Е
2. 41° 33' 19.32" N25° 01' 57.70" Е

Проектни параметри на 
използването :

Река Арда,
Дължина на пресичане на временния път L=70 m, височина 
h=l,5 m, и широчина на настилката b=4 т ,  разпределяне на 
речния о т т о к  на три места с по две тръби Ф ЮООмм.
• Максимално оразмерително водно количество 
Q m a x =  12,00 m3/s;
• Разрешено минимално екологично водно количество -  
QeMUi.= l,536 m3/s.
Съгласно представения проект за обект: „ВЕЦ „Бял Извор“ -  
пасарелка над стена дневен изравнител“.

Условията, при които би 
могло да се предостави 
правото на използване на 
водите :

• Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район“ незабавно -  при възникване на аварийни условия или 
предизвикано замърсяване;

• При започване на строителните дейности да уведоми 
писмено БДИБР за последващо осъществяване на контрол;

• Представянето на разрешително е необходимо условие 
за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж 
по реда на Закона за устройство на територията;

• Да не засяга водното течение в периода на 
размножаване на рибната фауна;

• Да не допуска замърсяване на околната среда и водите 
с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на 
смазочни материали да става на специална площадка извън 
границите на реката;

• Да не извършва нарушаване на естественото състояние 
на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема 
ивица извън разрешения участък;

• Да не извършва изхвърляне на битови и строителни 
отпадъци;

• Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна 
растителност и насаждения;

• Да се осигурява по време на строителството 
непрекъснато протичане на екологичните водни количества, 
необходими за поддържане екосистемите в реката;

• Съоръженията да се изградят съгласно одобрен 
инвестиционен проект, включващ план за безопасност и 
здраве, без нарушаване на възможността за свободно и 
безопасно оттичане на водите в реката;

• От страна на инвеститора да се упражнява строг 
контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

• Преди започване на дейности в речното легло да се 
представи план за безопасност и здраве, съобразен със 
спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени
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мероприятия/дейности при провеждане на високи води в 
периода на строителство;

• Да се поддържат параметрите на участъка и 
проводимостта му;

• да не се извършва изземване на наносни отложения в 
обхвата на разрешения за ползване участък;

• По време на строителството да се извършва 
своевременно отстраняване на строителните отпадъци и 
замърсявания на депа извън границите на водния обект;

• Да не се допуска замърсяване на повърхностните и 
подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация 
на ИП;

• След приключване на работа машините да се извеждат 
извън коритото на реката на безопасно място;

• След завършване на строителството да се представи в 
БДИБР схема с подробни точки и географски координати на 
изграденото съоръжение;

• Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по 
всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с 
оглед извършването на контрол на изпълнението на 
условията на разрешителното;

• Титулярят на разрешителното е длъжен да представя 
на контролиращият орган необходимите документи, данни, 
сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното 
ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица

Басейнова дирекция „ Източнобеломорски район“ 
гр.Пловдив
улДЯнко Сакъзов” №35

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция ски район
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