
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 24 

 

Изх. №ПД-912/20.09.2016г. 

 

До 

Община Момчилград 

  

ОТНОСНО: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Лале, общ.Момчилград. 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-912/15.09.2016г. на РИОСВ-Хасково за 

реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Лале, общ.Момчилград, на основание 

чл.6а 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., изм. и доп., бр. 94 от 

30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Реконструкцията на вътрешна водопроводна мрежа в с.Лале, общ.Момчилград, попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Регулационните граници на с.Лале не попадат в границите на защитени територии  по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. В непосредствена близост до с.Лале е разположена 

защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. 

за опазване на природните местообитания. 

Село Лале е централно водоснабдено от подземни води, каптирани от извор с 

експлоатационен дебит 0,5 л/сек, разположен на около 2 км южно от населеното място. 

Водопроводната мрежа на населеното място е изградена с азбестоциментови тръби ф80. 

Характерно за нейното местоположение е това, че не е изградена по уличната мрежа, а 

пресича имотите и парцелите на населеното място. Напорният резервоар с обем 50 м3 е 

разположен в западния край на селото в общински парцел и на кота, която обуславя недостига 

на свободен напор за нормално захранване на високо разположените квартали. Подменяните 

водопроводи ще се полагат на 1,50 м (1,00 м за по-тесните улици) от тротоарния бордюр в 

платното от страната съществуващият водопровод. В улиците, по които съществуващият 

водопровод не е изпълнен по нормите, е предвиден само от едната страна на улицата и 

съгласно изискваните отстояния. Основните етапи при подмяната на вътрешната 

водопроводна мрежа на с. Лале са: подготовка на трасето; изкопни работи; строителство; 

довършителни работи. Строителството ще стартира с разваляне на уличната настилка, по 

която минават главните съществуващи водопроводи и с разваляне на тротоарната настилка, 

когато се правят сградните отклонения. То ще се извършва по дължина на участъка и то само 

върху мястото, където ще се прави изкопа. Ширината на ивицата развалена настилка ще  бъде 

с 30 - 40 см по-голяма от широчината на предвидената траншея. Изкопът е предвиден с 

неплътно укрепване със следните размери на траншеята: за тръби ф 110    - ширина дъно изкоп 

0,90 м; за тръби ф   90    - ширина дъно изкоп 0,90 м; за сградни откл.   - ширина дъно изкоп 

0,70 м. Накрая се възстановяват съответните улични и тротоарни настилки, както и зелените 

площи. След оформяне на траншеята и подложката ще се полагат и изпитват водопроводите. 

Тръбите се засипват до 30 см над темето с дребнозърнеста фракция.  Накрая се възстановяват 

съответните улични и тротоарни настилки, както и зелените площи. Отпадъците, които се 

очаква да се генерират са такива, които са генерирани по време на строителството, които 

временно ще се депонират на специално обособено място на  строителната площадка, след, 

което ще бъдат транспортирани до регламентирано общинско депо за строителни отпадъци 

или до регионалното депо. 



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 водопроводните клонове ще се 

разположат в уличното платно, което е общинска собственост; реализацията му не е обвързана 

с изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се ползва съществуващата такава в обхвата на 

ИП; извършването на предвидените строително-ремонтни дейности не изисква използване на 

взривни вещества. 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 обема, местоположението и характера на дейностите, при 

реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни“. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони 

и подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 

 


