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Изх. № ПД-422/21.10.2014г. 

 

 

До 
Община Кърджали 

бул. „България” № 41        
гр.Кърджали  

 

ОТНОСНО: Външен водопровод за захранване с вода и елзахранване на помпена станция 

за Регионален център за управление на отпадъците, община Кърджали. 

 

Уважаеми г-н Азис, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-422/07.10.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на външен водопровод за захранване с вода и елзахранване на помпена станция 

за Регионален център за управление на отпадъците, община Кърджали, 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: 

Инвестиционното предложение за изграждане външен водопровод за захранване с вода и 

елзахранване на помпена станция за Регионален център за управление на отпадъците, 

община Кърджали, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, в инвестиционното предложение се предвижда 

изграждане на довеждащ водопровод до напорен резервоар (200 м
3
) и изграждане на 

захранващ водопровод до с.Вишеград. Водата ще се взема от съществуваща шахта в 

землището на гр.Кърджали. В имот № 023078, общинска собственост в землището на 

с.Горна гледка, на 16 м2 ще бъде разположена помпена станция. Връзката на довеждащия 

водопровод и новопроектирания е разположена на кота 306,99. Там са предвидени две 

помпи – работна и резервна, спирателен кран за изключване на водопровода и калник за 

източване на захранващия водопровод при необходимост. Водопроводите са проектирани  

да се изпълняват от тръби ПЕВП. Дължината на водопровода е 2957 м. Предвижда се 

изграждането на електропровод  с дължина 1802 м. При реализация на инвестиционното 

предложение няма необходимост от нова инфраструктура. Отпадъците генерирани от 

реализацията на дейностите ще бъдат транспортирани до съответните места. Отпадъчните 

води ще бъдат заустени в сухо дере, съгласно издадено КР № 365-НО-ИО-АО/2008 за 

изграждане и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци. 

Местоположението на предвидените дейности не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона BG0001032 „Родопи 

Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. и защитена зона BG0002013 

„Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

677/28.10.2008г.  



При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС, се констатира, че настоящото инвестиционно предложение не 

противоречи на режима за опазване на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, 

определени със заповедта за обявяването й. 

След преглед на постъпилата допълнителна информация в Вх.№ 422/21.10.2014, същата се 

приема като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл.95, ал.1 

от ЗООС. Изготвения парцеларен план се разглежда като разширение на инвестиционно 

предложение по смисъла на чл.93, ал.1, т.3 от ЗООС, като по преценка на компетентния 

орган, това решение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната 

среда поради следните мотиви: 

 За инвестиционно предложение: „Регионален център за управление на отпадъците – 

гр.Кърджали” за общини Кърджали, Крумовград, Ивайловград, Момчилград, 

Джебел, Кирково, Ардино, Черноочене и включително седемте претоварни станции, 

с възложител Регионално сдружение „За чисти Родопи”,  има издадено Решение по 

ОВОС на МОСВ №4-2/2004г. за одобряване на инвестиционното предложение; 

 Посочените дейности в парцеларния план не очертават рамката на бъдещо развитие 

на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на 

околната среда не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури 

по ОВОС и ЕО. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0001032 „Родопи Източни и  BG0002013 „Студен 

кладенец”. 

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

заявеното инвестиционно предложение, 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 
 


