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Изх .№ПД-127/05 .04 .2017г.  
 
 
 
До   
Кмета на  
Община Крумовград  
гр.Крумовград 
пл. „България” №5 
Община Крумовград 
 
 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Реконструкция на 
външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община 
Крумовград“ 

 
Уважаема г-жа Мехмед, 
 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-127/27.03.2017г. за 
горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата 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 (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 
уведомяваме следното: 
 
Инвестиционно предложение за „Реконструкция на външните водопроводи и 
вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград“ попада в обхвата на 
чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

Целта на инвестиционното предложение е реконструкция на външните водопроводи и 
вътрешната водопроводна мрежа за подобряване качеството на водоснабдяването на 
махалите на с. Егрек. Инвестиционното предложение ще се изпълнява по проект 
„Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. 
Егрек, община Крумовград”, на етапи с възможност за изпълнение на всеки един 
поотделно. Етап І – Реконструкция на външни водопроводи от водоизточник „Ливади”; 
Етап ІІ – Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек  и Етап ІІІ – 
Реконструкция на външни водопроводи от водоизточници „Студен чучур”, 
„Централен” и „Горна махала”. 

Село Егрек се водоснабдява от четири водоизточника: „Ливади”, „Бял камък (Студен 
чучур)”, „Централен” и „Горна махала”. Има изградени три водема: НР V=25м3 – 
захранва се от водоизточник „Бял камък”; НР V=70м3 – захранва се от водоизточник 
„Централен” и НР V=40м3 – захранва се от водоизточник „Горна махала”. Водата от 
водоизточник „Ливади” постъпва директно във водопроводната мрежа и няма изграден 
водоем. 



Външните водопроводи са изпълнени от етернитови тръби ф60 и ф80 и са силно 
амортизирани. В последните години са подменени част от външните водопроводи – 
малка част от водопровода „Ливади” и водопровода от водоизточник „Централен” – в 
по-голямата си част. Вътрешната водопроводна мрежа е зонирана: ниска зона се 
водоснабдява от водоизточник „Централен”, средна зона се водоснабдява от 
водоизточник „Ливади”, висока зона се водоснабдява от водоизточник „Студен чучур” 
и горната махала се водоснабдява от водоизточник „Горна махала”. 

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е: 

Етап І – Реконструкция на външни водопроводи от водоизточник „Ливади“, който 
включва: 

 Водопровод от водоизточник „Ливади” до НР V=100м3 (средна зона) 
 Водопровод от НР V=100м3 (средна зона) до с. Егрек 
 НР V=100м3 (средна зона) 

 
От съществуващата събирателна шахта при каптаж „Ливади” до НР V=100м3 
„Ливади” (нов) е проектиран гравитачен водопровод DN63PEHD. Трасето на 
водопровода е ново и минава изцяло по съществуващ черен път. От НР V=100м3 
„Ливади” (нов) до началото на водопроводната мрежа на с. Егрек (средна зона) е 
проектиран хранителен водопровод DN110PEHD. От съществуващата събирателна 
шахта при каптаж „Ливади” до НР V=100м3 „Ливади”, водопроводът е проектиран с 
L=679м, Q=1,07dm3/s и V=0,45m/s. От НР V=100м3 „Ливади” до водопроводната 
мрежа на с. Егрек (ниска зона), водопроводът е проектиран с L=628м, Q=2,52dm3/s и 
V=0,35m/s. 

 
Етап ІІ – Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек 

Обхваща вътрешната водопроводна мрежа за средна и висока зона. Ниска зона не се 
разглежда, тъй като е с изцяло реконструирани водопроводи. Общата дължина на 
проектираните водопроводи за средна и висока зона е 2230м. Предвиждат се 
противопожарни хидранти през 200м и сградни водопроводни отклонения за ¾”, 1”, 
1 ½” и 2”. Сградните отклонения с ф1/2 и 2” са там, където се захранват по няколко 
къщи от едно отклонение. 
Отпадъците, образувани при строителството на обекта ще бъдат третирани при 
спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 
 
Посочените по–горе дейности, свързани с реконструкция на външните водопроводи 
и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград 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. 

 
Горепосоченият терен,  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии и в  обхвата  на защитена зона по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие.Близко разположена е -  ЗЗ BG 
0001032 „Родопи Източни” определена съгласно изискванията на Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с 
Решение № 661/16.10.2007г. 
 



 
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, 
при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 
горецитираната  защитена зона ЗЗ BG 0001032  „Родопи Източни”, за опазване на 
природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  
 
В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 
преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Реконструкция на 
външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община 
Крумовград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от 
Наредбата за ОС. 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 
получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 
актове. 
При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при 
което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- 
Хасково за промените.   
 
 
 
инж. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по                                                               
 околната среда и водите- Хасково 


