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гр.Харманли 

 

 

ОТНОСНО: Изграждане  на водопровод и електропровод за водоеми в с. Коларово  2 х 75 м³, 

разположени в ПИ 040013, местност “Над село /Бозалъка/” в землището на с. Коларово, 

община Харманли. 

 

Уважаеми г-н Лисков, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-499/05.12.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на водопровод и електропровод за водоеми в с. Коларово  2 х 75 м³, разположени в 

ПИ 040013, местност “Над село /Бозалъка/” в землището на с. Коларово, община Харманли, на 

основание чл.6а 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., 

бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Настоящото инвестиционно предложение за изграждане на водопровод и електропровод за 

водоеми в с. Коларово  2 х 75 м³, разположени в ПИ 040013, местност “Над село /Бозалъка/” в 

землището на с. Коларово, община Харманли попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

ОС.  

Обектът, който предстои да се изгражда е ново инвестиционно предложение и ще включва в 

себе си: 

- изграждане на водопровод от НВ V=2х75м3 до ОК 65. Трасето на водопровода тръгва от 

водоеми НВ V=2х75м3 в ПИ 040013, преминава през полски път - имот № 000169  и навлиза в 

улица в близост до о.т. № 68 по ПУП-ПР на с. Коларово като се свързва със съществуващ 

водопровод от водопроводната мрежа на с. Коларово. Предвиждат се обичайните  изкопни 

работи за полагане на водопровода - не се предвиждат взривни работи.  Строителните работи 

ще се извършат през  2015 г.; 

- изграждане на електропровод. Трасето на електропровода представлява връзка от 

въздушната мрежа ниско напрежение на с. Коларово, чрез подземна кабелна линия ниско 

напрежение, започваща от електромерно табло, монтирано на стълб №19-последен от 

въздушната мрежа и след напущане от урбанизираната територия трасето преминава в 

северна посока през ПИ 000169, за да захрани главното разпределително табло на водоемите. 

Площите, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 

защитено зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота  са разположени 

защитена зона BG 0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания, приета от 

МС с Решение № 661/16.10.2007г. (приблизително 3600 м) и защитена зона BG 0002020 

„Радинчево”, обявена със Заповед № ДР-783/29.10.2008г. за опазване на дивите птици 

(приблизително 3700 м). 



При така представената информация посочените дейности не могат да бъдат отнесени към 

някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните 

с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху най- близко разположените защитени зони BG 0000212 „Сакар” и BG 

0002020 „Радинчево”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони 

и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои 

от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 

 


