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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 82 - ПР / 2017г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и 
въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към 
чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени 
становища от РЗИ – Кърджали и БД ИБР – Пловдив 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Допълнително водоснабдяване на с. Кос и с. Лале“ и „Допълнително 
водоснабдяване на с. Врело от резервоар с. Кос“, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 
възложител: община Момчилград, ЕИК 000235984, адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти 
декември“ №12 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

След преглед на информацията става ясно, че двете инвестиционни предложения за 
„Допълнително водоснабдяване на с. Кос и с. Лале“ и „Допълнително водоснабдяване на с. 
Врело от резервоар с. Кос“ са взаимно свързани и реализацията им ще протече 
последователно на два етапа. Също така възложител на двете инвестиционни предложения се 
явява община Момчилград, поради което двете инвестиционни предложения се разглеждат 
като едно цяло. 

Предмет на инвестиционните предложения е допълнително водоснабдяване на с. Кос 
и с. Лале, което включва довеждащите водопроводи до напорните резервоари на двете села и 
допълнително водоснабдяване на с.Врело, което включва изграждане на довеждащ 
водопровод до напорен резервоар и изграждане на напорен резервоар с обем 50m3. 

Предвижда се да бъде използван изграден водопровод, водещ началото си от напорен 
резервоар над с.Звездел, с обем 500м3 и довеждащия водопровод до НР на с.Кос. 
Съществуващият водопровод минава последователно през с.Звездел и с.Джелепско и стига 
до мах.Функа (към Джелепско). Водопроводът е изграден от PEHD тръби с диаметри от ф225 
в началото до ф90 в края. 

От края на съществуващия водопровод ще се изгради нов водопровод ГТ-1. От края на 
ГТ-1 ще се изградят два клона ГТ-2 и ГТ-3, които стигат до напорните резервоари на с.Кос и 
с.Лале. 

Трасето на ГТ-1 минава успоредно на общински път IV клас. Предвидено е ГТ-1 да се 
изгради от PEHD тръби с диаметър ф90мм и дължина L=898,95м. В началото на водопровода 
ще се монтира спирателен кран. В края на водопровода, непосредствено преди отделянето на 
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ГТ-2 и ГТ-3 се монтира вентил за редуциране на изходящото налягане Pизх=1.0МРа. На това 
място ще се изгради разпределителна шахта, където ще се разположи необходимата арматура 
и фасонни части на двете отклонения. 

Трасето на ГТ-2 минава успоредно на местен път, стигащ до с.Кос. В края достига до 
Напорния резервоар на с.Кос. Ще се изгради от PEHD тръби с дължина 1924,72м. В началото 
на водопровода ще се монтира спирателен кран и водомер. 

След отделянето от ГТ-1, трасето на ГТ-3 минава успоредно на местен път, минаващ 
през с.Лале и стигащ до с.Неофит-Бозвели. Този участък е с дължина 2522м. След това 
трасето минава по полски пътища и стига до Напорния резервоар на с.Лале. Водопроводът 
ще се изгради от PEHD тръби с обща дължина 3150м. В началото на водопровода ще се 
монтира спирателен кран и водомер. 

Водопроводите са разположени извън пътното платно на разстояние 0,4м от края на 
банкета. Ще се изпълняват изцяло в скални почви. 

Водопроводите ще са засипани, с покритие над темето минимум 120см. Ще се 
изпълнят от PEHD тръби с диаметър D=90 mm. 

Предполагаемата дълбочина на земните работи е 1,50м и няма да се използват 
взривни работи. 

Водопроводите ГТ-1, ГТ-2 и ГТ-3 са част от работен проект за „Допълнително 
водоснабдяване на с.Кос и с.Лале“. 

Водопроводът ГТ-4 се отделя от довеждащия водопровод на с.Кос (ГТ-2) на км. 
16+25.10 (п.н.85). На мястото на отделянето е предвидена разпределителна шахта, в която са 
поместени спирателен кран и водомер. Шахтата е включена към проекта за допълнително 
водоснабдяване на с.Кос и с.Лале. След отделянето от ГТ-2, трасето на водопровода е 
разположено успоредно на черен път. Този участък е с дължина 1382м. След това 
водопроводът минава успоредно на асфалтиран местен път, който минава през с.Врело. 
Дължината на този участък е 1270м. 

В края трасето минава през земеделски територии, стопанисвани от общината до 
достигането до напорния резервоар. Общата дължина на водопровода е 2937м. 

Водопроводът е разположен извън пътното платно на разстояние 0,4м от края на 
банкета. Ще се изпълни изцяло в скални почви. Предполагаемата дълбочина на земните 
работи е 1,50м и няма да се използват взривни работи. 

Напорният резервоар, предмет на проекта ще бъде с площ 128 м2. Съществуващият и 
новопроектираният резервоар попадат в проекто-имот №12293.0.870. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение 2 
на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че трасето на водопроводите, предмет на инвестиционното предложение не 
попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от 
МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г.) 
и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и 
въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
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отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за допълнително 
водоснабдяване на с.Врело от резервоар с.Кос и допълнително водоснабдяване на с.Кос и 
с.Лале, общ.Момчилград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване 
в горецитираната защитена зона. 
 

МОТИВИ: 
 
I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Община Момчилград има издадено разрешително с №31110002/23.08.2007 г. за 
водовземане от повърхностен воден обект река Нановишка ( Буюк дере, десен приток на река 
Арда) за питейно-битово водоснабдяване, като мястото на водоползването е водопроводната 
мрежа на село Лале и село Неофит Бозвелиево. Община Момчилград има издадено и 
разрешително за водовземане с №31510072/03.04.2008 г. от един брой дренаж, находящ се в 
имоти: №000023, землище с. Врело, №010388 землище с. Кос и №012031 землище с. 
Джелепско, общ. Момчилград за питейно-битово водоснабдяване на с. Врело, общ. 
Момчилград. Има стартирала процедура по учредяване на СОЗ около дренажно водохващане 
за питейно-битово водоснабдяване на село Врело, общ. Момчилград. 

2. Обектът ще се изгражда в по-голямата си дължина в банкета на общински път 
KRZ 1377/ІІ-59/ Звездел – Н.Бозвелиево – Нановица, общински път KRZ 3396/KRZ 1377-
Лале/-Кос и и през селскостопански пътища. 

3. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 

4. Предвидените строителни дейности ще се ограничат в границите на посочените 
имоти, като след изкопните работи, терените ще бъдат възстановени. 

5. Отпадъците, образувани при изграждането и експлоатацията на обекта ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

6. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, 
съоръжения и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или 
значими негативни въздействия върху качеството на околната среда. 
 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Съгласно становище на БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-294/03.08.2017г. 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на 
околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на 
посочените в настоящото решение условия. 

2. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло 
„Буюкдере (Големица) до вливането в яз. Студен кладенец“ с код BG3AR300R012. 
Попада в чувствителна зона. 

3. ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q010 – „Порови води 
в Кватернер – река Арда“. В подземните водни тела има определени зони за защита на 
водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите. Площта на ИП не попада в уязвима зона за 
защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

4. Имотът не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване и минерални водоизточници. 

5. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в 
ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под 
заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146е от ЗВ. 
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III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се 
очаква реализацията му да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни 
местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, както и до 
увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение 
за видовете предмет на опазване в нея. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента 
планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават 
значително същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите 
на опазване в защитената зона. 
 
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие 
върху компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-1741#1/01.09.2017г. 
реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и 
тяхното здраве. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата 
експлоатация не се очаква трансгранично въздействие. 
 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е 
уведомил писмено за инвестиционното си предложение засегнатите кметства на селата 
Врело, Кос и Лале, а засегнатото население – чрез обяви в кметствата и общината. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2. Предоставени са копия от 
информацията по Приложение 2 и на засегнатите кметства. В резултат от осигурения 14-
дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища или възражения. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 
установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 
 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните водни тела от 
дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП. 

2. При преминаване на трасето през воден обект въздушно, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 
3 от ЗВ е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейнова 
дирекция. 

3. При преминаване през воден обект чрез прокопаване е необходимо разрешително 
за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ. 
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на 
параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, 
при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от 
ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния 
орган по околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на 
инвестиционното предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
 
Дата: 12.09.2017г. 


