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Изх .№ПД -839/07 .09 .2016г .  

 

 

До   

Кмета на  

Община Минерални бани  

с.Минерални бани 

ул. „Васил Левски” №3 

Община Минерални бани 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: “Реконструкция и 

доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор” до ПС 

„Караманци” 

 

Уважаеми г-н Искендер, 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-839/23.08.2016г. 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 и доизграждане на част от магистрален 

водопровод от ПС „Горски извор” до ПС „Караманци” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС. 

 

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция и доизграждане на част 

от магистрален водопровод от ПС „Горски извор” до ПС „Караманци”; на част от 

отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; 

рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални 

бани, обл.Хасково - І-ви етап група Караманци. Общата дължина на водопроводите в I-

ви етап е 5578 м, в която се включват следните водопроводи: 

- Главен водопровод ГВ-3 е най дългият водопровод в системата. В І-ви етап 

водопровода ще се изпълни само в последната си част - от РШ5 до ЧР на ПС 

„Караманци”. Той ще замести част от съществуващия тласкателен водопровод до НР 

„Караманци”; 

- Главен водопровод ГВ-4 е връзката на ПС „Караманци” до ЧР на ПС „Ангел войвода”. 

Водопровода следва съществуващия водопровод от дясната му страна. От него се 

отделя второстепенен, подаващ вода в НР „Б. Ботево”. 



Три второстепенни водопроводи са включени в І-ви етап. Те се явяват 

отклонения от главните за връзка с напорните резервоари или са с начало помпена 

станция: 

- Второстепенен водопровод ВВ-7 е с начало РШ5 и следвайки трасето на 

съществуващия водопровод подава вода от ПС „Караманци” в НР „Караманци”; 

- Второстепенен водопровод ВВ-8 е връзка от ГВ-4 с НР „Б. Ботево”, минавайки 

източно от съществуващия напорен резервоар; 

- Второстепенен водопровод ВВ-9 се явява тласкателен водопровод от ПС „Ангел 

войвода” до НР „Ангел войвода”. Трасето следва съществуващия водопровод от 

дясната му страна. 

Към етапа са включени и три хранителни водопровода, следвайки трасетата на 

съществуващите хранителни водопроводи както следва: 

- Хранителен водопровод ХВ-3 подава вода от НР „Б. Ботево” до съществуващ 

спирателен кран в началото на разпределителната водопроводна мрежа на с. Боян 

Ботево; 

- Хранителен водопровод ХВ-4 подава вода от НР „Ангел войвода” до съществуващ 

спирателен кран в началото на разпределителната водопроводна мрежа на с. Ангел 

войвода; 

- Хранителен водопровод ХВ-5 подава вода от НР „Караманци” до съществуващата 

разпределителната водопроводна мрежа на с. Караманци. 

Водопроводите следват трасетата на съществуващите водопроводи на 

разстояние от 1.00 м в ляво или дясно. В близост до съществуващите шахти това 

отстояние не надхвърля 3.00 м. По трасетата са предвидени разпределителни шахти, 

шахти-калник, шахти,автоматичен въздушник и водомерни шахти. 

 

Горепосоченият водопровод  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, но част от него попада в  

обхвата  на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие -  ЗЗ BG 

0001031 „Родопи Средни” определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС 

за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007г. 

 

Така представено инвестиционното предложение не попада самостоятелно в обхвата 

на някоя от позициите на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС). Не намираме основание предвижданите дейности да се считат и за изменение 

или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което да доведе до 

възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като: 

- Всички дейности по реконструкцията на водопровода са в съществуващия 

обхват, не се налага допълнително отчуждаване на земи. 

- ИП предвижда възстановяване на съществуващ водопровод и реализацията му 

не е обвързана с изграждане на нова пътна и/или друга техническа 

инфраструктура, ще се ползва съществуващата такава в обхвата на ИП.  

- Извършването на предвидените строително-ремонтни дейности не изисква 

използване на взривни вещества. 

- Не се засягат територии за опазване на обекти на културното наследство. 

   



Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана 

процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за така заявеното инвестиционно 

предложение. 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, 

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

горецитираната  защитена зона ЗЗ BG 0001031  „Родопи Средни”, 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 и 

доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор” до ПС 

„Караманци”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 

  

 

 

 


