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Изх. № РР-05-9 (…) / 2021 год.  

Пловдив, 20.10.2021 год. 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

 

Цел на заявеното използване на 

водите :  

 

„Изграждане на нови, реконструкция или 

модернизация на съществуващи системи и съоръжения 

за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и 

за защита от вредното въздействие на водите“ - Обект: 

„Реконструкция и възстановяване на съществуващи 

укрепителни хидротехнически съоръжения и тръбно 

преминаване на магистрален водопровод „Орехово-

Малево-Хвойна-Павелско” 

Водно тяло, в което се предвижда 

използване на водите : 

Воден обект: р. Чепеларска 

ВТ с код BG3MA500R216 „Река Чепеларска от р. 

Забърдовска до вливане на р. Юговска и р. Орешица” 

Фактически основания, при 

които се издава 

разрешителното, включително 

състояние на водното тяло, 

определените цели и мерки в 

действащите ПУРБ и ПУРН, 

имащи отношение към 

разрешителното, и друга 

специфична информация, 

определена в наредбата по 

чл.135 ,ал.1, т.1а : 

На основание чл. 62, ал. 1 и 6, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 

10, и чл. 52, ал.1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило 

в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

(БДИБР) заявление с вх. № РР-05-9/ 16.02.2021 г., за 

откриване на процедура за издаване на разрешително за 

ползване на повърхностен воден обект - река 

Чепеларска, с цел: „Изграждане на нови, 

реконструкция или модернизация на съществуващи 

системи и съоръжения за линейна инфраструктура, 

пресичаща воден обект и за защита от вредното 

въздействие на водите“ - Обект: „Реконструкция и 

възстановяване на съществуващи укрепителни 

хидротехнически съоръжения и тръбно преминаване 

на магистрален водопровод „Орехово-Малево-Хвойна-

Павелско“ през р. Чепеларска”. 

При извършената преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ е 

установено, че не са налице основания за отказ. 

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021) повърхностно водно 

тяло с код BG3MA500R216 „Река Чепеларска от река 

Забърдовска до вливане на р. Юговска и р. Орешица” е 

определено като водно тяло в добро екологично и в добро 

химично състояние.  

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден 
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обект попада в обхвата на следните мерки: 

 В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР 

е предвидена мярка: 

- Осигуряване на непрекъснатостта на речните течения и 

движението на рибите, действие за изпълнение на 

мярката: 

3. Оценка на въздействието на всички миграционни 

бариери по речен басейн, включително оценка на 

състоянието на същите. Оценка на ефективността на 

изградените рибни проходи. Мярката е с код HY_11. 

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021) повърхностното 

водното тяло е определено в добро екологично и  добро 

химично състояние. Целта за опазване на  околната среда 

за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на 

Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е опазване на доброто 

състояние и предотвратяване на влошаването му по 

отношение на екологичното състояние и опазване на 

доброто химично състояние и предотвратяване 

влошаването му. 

За настоящото ИП в ПУРН на ИБР (2016-2021) няма 

определена конкретна мярка. 

За заявеното ползване на повърхностен воден обект река 

Чепеларска в Закона за водите няма предвидени забрани и 

ограничения. 

Системи и съоръжения, чрез 

които ще се реализира 

ползването : 

Планираните дейности за реализация на ИП предвиждат 

изграждане на нови съоръжения - дънен праг - масивен и 

тръбно преминаване зад прага през речното корито. 

За достъп до участъка ще се използват съществуващи 

пътища и подходи. 

При изпълнение на СМР на обекта ще се използва 

строителна механизация както следва: 

- за изкоп за дънен праг - багер; 

- за полагане на бетон - бетоновоз и бетонпомпа; 

- за монтаж на тръби - автокран; 

- за подравняване на дъното на речното корито - булдозер. 

Място на ползване, местност, 

административно-

териториална и териториална 

единица ЕКАТТЕ : 

Ползване на повърхностен воден обект - р. Чепеларска в 

землищата на с. Хвойна 77219 и с. Павелско 55035, общ. 

Чепеларе, обл. Смолян“ с цел: „Реконструкция и 

възстановяване на съществуващи укрепителни 

хидротехнически съоръжения и тръбно преминаване 

на магистрален водопровод „Орехово-Малево-Хвойна-

Павелско“ през р. Чепеларска“. 

Мястото на ползването е сечение на речното корито в 

линия по точки с географски координати: 

ляв бряг: С41°51'45.741", и И24°41'26.312" 

десен бряг: С41°51'45.505", и И24°41'27.161" 



4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720 

Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg 
 

стр. 3 от 4 

 

Проектни параметри на 

използването : 

Участък от речното корито на р. Чепеларска, попадащ в 

имоти: ПИ с идентификатор 77219.27.254 по КККР на с. 

Хвойна и ПИ 000230 по КВС на с. Павелско. 

Дължина на участъка: 150 м 

Средна широчина на участъка: 30 м 

Условията, при които би могло 

да се предостави правото на 

използване на водите : 

 Незабавно да уведомява Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“:  

 при възникване на аварийни условия или 

предизвикано замърсяване; 

 при започване на почистването за последващо 

осъществяване на контрол; 

 Представянето на разрешително е необходимо 

условие за одобряване на проекта;  

 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 

смазочни материали да става на специална площадка 

извън границите на водния обект; 

 Да не се нарушава 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; 

 От страна на инвеститора да се упражнява строг 

контрол и стриктно изпълнение на работния проект; 

 Преди започване на дейностите в речното легло да 

се представи план за безопасност и здраве, съобразен със 

спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени 

мероприятия/дейности при провеждане на високи води в 

периода на почистване; 

 Да се поддържат проектните параметри и 

проводимост на участъка; 

 По време на почистването 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 на ИП; 

 След приключване на работа машините да се 

извеждат извън коритото на реката на безопасно място; 

 Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска 

по всяко време  контролиращия орган до мястото на 

ползване с оглед извършването на контрол на 
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изпълнението на условията на разрешителното; 

 Титулярът 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 

ул.”Янко Сакъзов” №35 

 
 
 
 
НИКОЛА КЪРНОЛСКИ 

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

 

 


