
Представено от ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ уведомление за инвестиционно 
предложение за „Частична реконструкция на водовземно съоръжение - 
хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на група Черноочене 
включваща с. Черноочене, с. Каблешково, с. Нови пазар, с. Пряпорец, с. 
Среднево, с. Железник, с. Драганово, общ. Черноочене“ 
 

Във връзка с представено от ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ уведомление за 
инвестиционно предложение за „Частична реконструкция на водовземно съоръжение - 
хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на група Черноочене включваща с. 
Черноочене, с. Каблешково, с. Нови пазар, с. Пряпорец, с. Среднево, с. Железник, с. 
Драганово, общ. Черноочене“ 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), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

Целта на инвестиционното предложение е частична реконструкция на 
водовземно съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на група 
Черноочене включваща с. Черноочене, с. Каблешково, с. Нови пазар, с. Пряпорец, с. 
Среднево, с. Железник, с. Драганово, общ. Черноочене. Водовземното съоръжение – 
хоризонтален отточен дренаж е изграден в заливаемата тераса на р. Перперешка в 
землището на с. Ябълчени, общ. Черноочене. За възстановяване на добиваното при 
началното изпълнение на дренажа водно количество от 7л/сек според направен 
хидрогеоложки разчет, е необходимо неработещата част от дренажа, намираща се 
между РШ1 и РШ6, изградена през 1982 г., да се подмени с нов дренажен лъч, 
паралелен на първоначалния, с дължина 176 м., водоприемна дължина 168 м., който 
ще започва от съществуващата РШ1 ще продължи в посока северозапад през имот № 
000100 по КВС на с. Житница и имоти №№ 000149 и 000150 по КВС на с. Ябълчени и 
ще се включи в РШ6 /стар №/ от съществуващия дренаж, като ще се изградят 6 бр. 
нови шахти. Тръбите на новопроектирания хоризонтален отточен дренаж между РШ5 и 
РШ6 ще преминават под река Перперешка. 

Съществуващия дренаж е с дължина 395 м., а с реализиране на ИП общата 
дължина на дренажното съоръжение ще бъде 368 м. с 13 бр. РШ.  От дренажното 
съоръжение водата по гравитачен път постъпва в черпателния резервоар на ПС – 
Ябълчени. 

Изкопните работи при изпълнение на реконструкцията на неработещата част на 
отточния хоризонтален дренаж са предвидени на дълбочина 2.90 до 3.40 м. 

Инвестиционното предложение представлява изменение на обект от 
Приложение № 2 (т. 10, буква „н“) на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното 
предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 
от ЗООС. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-
285/16.05.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив 
(копие, на което прилагаме за сведение и съобразяване), ИП е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на 
определени условия. 



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 имоти №№ 000149 и 000150 в землището на с. Ябълчени и 
имот № 010100 в землището на с. Житница, общ. Черноочене, в които се намира 
дренажно водохващане Черноочене не попадат в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от 
Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона 
BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за 
опазване на природните местообитания.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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., посл. изм. и 
доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

 

Копие на писмото е изпратено до кметство село Житница, кметство село 
Ябълчени и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 22.05.2018 г./ 


