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Изх. №ПД-137/30.03.2016г. 

 

До  

Ве Ка Ес България ЕООД 

 

ОТНОСНО: Изграждане на водопровод и канализация от сграда на „Ве Ка Ес България” 

ЕООД, промишлена зона летище находяща се в ПИ 40909.12.117 до кв.Гледка” гр.Кърджали.  

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-137/24.03.2016г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на водопровод и канализация от сграда на „Ве Ка Ес България” ЕООД, 

промишлена зона летище находяща се в ПИ 40909.12.117 до кв.Гледка” гр.Кърджали, 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: 

Изграждането на водопровод и канализация от сграда на „Ве Ка Ес България” ЕООД, 

промишлена зона летище находяща се в ПИ 40909.12.117 до кв.Гледка” гр.Кърджали, попада 

в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Към настоящия момент захранването на фабриката с вода за промишлени нужди се 

осъществява от промишлен водопровод с диаметър ф100 ст. тръби. Промишлената вода 

подавана към зоната е с водоизточник язовир “Кърджали“ откъдето се черпи и се подава до 

абонатите без пречистване или друго третиране за подобряване на качеството и. През 

зимните месеци и след много обилни валежи подавана вода е с повишена мътност, което 

затруднява или спира производствения процес във фабриката. За тази цел заедно с 

изграждането на канализация до кв.Гледка е предвидено да се направи и връзка със 

съществуващия водопровод с диаметър ф400 захранващ кв.Гледка. Предвидения водопровод 

е резервно захранване за производствени и питейно-битови нужди за промишлената зона в 

района. Qмакс.сек=700 л/мин=11.7 л/с. За пречистване на отпадъчните води от 

производствения процес е изградена ПСОВ, която пречиства до степен за заустване в 

повърхности водни обекта, за което има разрешително издадено от басейнова дирекция 

“Източно беломорски район“ - № 337401178/03.07.2015 г. Изискуемите емисионните норми 

за качествата на заустваните отпадъчни води във водни обекти са много по-строги отколкото 

при заустване към канализационните системи на населените места. Възложителя с по-малко 

средства за реагенти постига необходимите показатели на пречистване съгласно НАРЕДБА 

№ 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населените места. За тази цел е проектирана канализация до 

съществуваща улична канализация в кв.Гледка. Канализацията ще е разделена на напорна и 

гравитачна, поради характеристиката на терена. От площадката на ВКС чрез Помпена 

станция отпадъчните води се тласкат до шахта изпускател №20. От шахта изпускател 

отпадъчните води чрез гравитачна канализация са отведени до съществуваща ревизионна 

шахта на ул.канализация в кв. Гледка ул. Георгица Карастоянова. По трасето на гравитачната 

канализация ще се предвидят и ревизионни шахти изпълнени от сглобяеми стоманобетонови 

елементи. Отпадъчните води от производството след ПСОВ постъпват в изходяща шахта 

преди тяхното заустване към дерето. Отпадъчни водни количества от производството по 

данни са : Общото отпадъчно водно количество е Qмакс.ч=21.0 м3/ч. При залпово изпускане 

от пералните отпадат Qмакс.сек=20 л/с. Трасето започва от ПИ 40909.127.379, гр.Кърджали, 

кв.“Гледка“ представляващо път, преминава през имотите 40909.127.403; 40909.12.42; 

40909.12.12 и 409.318.65-параграф 4 представляващи път собственост на Община Кърджали 

и стига до ПИ 40909.12.117 собственост на инвестотора. Имотите предвидени за реализация 



на инвестиционното намерение граничат с път и това няма да наложи изграждането на нови 

пътища. 

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени 

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

зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположени са защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение 

на МС № 122/02.03.2007г. и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на 

дивите птици, обявена със Заповед № РД – 766/28.10.2008г.  

Посочените по–горе дейности свързани с изграждане на водопровод и канализация от сграда 

на „Ве Ка Ес България” ЕООД, промишлена зона летище находяща се в ПИ 40909.12.117 до 

кв. „Гледка” гр.Кърджали не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не 

подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

процедури по ОВОС и екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002013 „Студен 

кладенец”. 

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 предвидените дейности 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 

 


