
Представени от община Момчилград уведомления за инвестиционни предложения за 
„Допълнително водоснабдяване на с. Врело от резервоар с. Кос“ и „Допълнително 
водоснабдяване на с. Кос и с. Лале“ 

Във връзка с постъпили уведомления за инвестиционните предложения с вх. № В-
98/22.05.2017г. и В-99/22.05.2017г. относно горепосоченото, допълнителна информация и на 
основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., 
посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.), РИОСВ – Хасково Ви 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
След преглед на информацията представена в двете по-горе цитирани уведомления 

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

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 с дължина 
900м. 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. Водопроводите ще се изпълнят от PEHD тръби ф90мм. 
Водопроводът (ГТ-4) се отделя от довеждащия водопровод на с.Кос (ГТ-2) на км. 16+25.10 
(п.н.85). 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата 
документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 
изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 
режимите, определени в ПУРБ на ИБР и в ПУРН на ИБР. Предвид полученото в РИОСВ - 
Хасково становище на БД ИБР - Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при 
спазване на определени условия, посочени в становището. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат 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. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 
произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

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. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
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цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до всички засегнати кметства /Кметство село Врело, Кметство 
село Кос, Кметство село Лале, Кметство село Джелепско и Кметство село Неофит 
Бозвелиево/. 

 
/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 16.08.2017г./ 


