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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 20 ПР/2017г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 
6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища 
от РЗИ – Кърджали и БД ИБР – Пловдив 
 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Водоснабдяване на село Софийци, общ. Джебел от Помпена станция 
„Балабаново“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 
човешкото здраве. 
 
възложител: Община Джебел, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19, Булстат: 000235831 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда водоснабдяване на село Софийци, общ. 
Джебел чрез изграждане на нов водопровод с обща дължина 5335 м от Помпена станция /ПС/ 
„Балабаново“ до село Софийци. Началото на обекта е от съществуваща помпена станция, 
находяща се в ПИ №008102, в землището на с. Балабаново, общ. Момчилград. В същия имот 
се предвижда изграждането на нов Черпателен резервоар /ЧР/ с обем 25 м3. Водата от 
шахтовите кладенци № 1 и № 2 ще постъпва в новия ЧР чрез потопяеми помпи. При 
недостиг на водата в шахтовите кладенци през летния сезон, в Черпателния резервоар ще се 
подава вода и от водопровода Кърджали – Момчилград чрез тръба PE HD Ø63/10, 
завършваща в ЧР с плувак - вентил. В машинното отделение на ПС „Балабаново“ ще се 
монтират 2 бр. помпени агрегати. Там в момента има помпени агрегати, подаващи вода за с. 
Балабаново и за с. Върхари. От там водопровода продължава до съществуващ напорен 
резервоар с обем 50 м3, намиращ се в ПИ № 010436, в землището на село Софийци, общ. 
Джебел, който ще се реконструира. От НР 50 м3 до началото на с. Софийци ще се изгради и 
хранителен водопровод с дължина 452 м. С вътрешна водопроводна мрежа от три клона ще 
се захранва с питейна вода около 40 броя домакинства в село Софийци. 

Предвижда се новите водопроводи да се изпълняват от полиетиленови тръби висока 
плътност с диаметър Ø90. 

В ПС „Балабаново“ ще се преработи Ел, КИП и А – инсталацията с оглед нормално 
функциониране на помпените агрегати за с. Балабаново, с. Върхари и с. Софийци чрез 
синхронизиране ползването на водните количества от шахтовите кладенци №1 и №2 и 
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постъпващата вода в Черпателния резервоар от водопровода за Момчилград и водните нива в 
Напорните резервоари на селата Балабаново, Върхари и Софийци и за нормално 
обеззаразяване на водата чрез NaOCl, подаван в ЧР и осигуряващ остатъчен хлор 0,3 - 0,4 
мг/л в уличните водопроводни мрежи на селата Балабаново, Върхари и Софийци. 

Инвестиционното предложение попада 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. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че трасето на новият водопровод, в който ще се реализира инвестиционното 
предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Близко разположена е - BG 0001032 „Родопи Източни“, определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от 
Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и  
подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 
горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата 
по ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната 
степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение 
предложение:  „Изграждане на обект: „Водоснабдяване на с. Софийци, общ. Джебел от ПС 
„Балабаново“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, 
предмет на опазване в  горецитираната защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни“. 
 
 

МОТИВИ: 
 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение има за цел подобряване жизнения стандарт и качество 
на живот на населението на с. Софийци, общ. Джебел, което е 302 жители. Досега 
селото се водоснабдява от местен водоизточник, който в последните години пресъхва 
през летните месеци. 

2. Експлоатацията на обекта е свързана с ползване на природен ресурс - подземни води. 
3. Образуваните отпадъци по време на строителството ще бъдат третирани при спазване 

на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Експлоатацията на обекта 
не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтни 
работи. 

4. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения 
и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или 
значими негативни въздействия върху качеството на околната среда. 

5. Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия 
на труд при извършване на строително - монтажните работи.  
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо 
ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и 
регенеративна способност на природните ресурси в района: 

1. Началото на обекта е от съществуваща помпена станция, находяща се в ПИ №008102, 
в землището на с. Балабаново, общ. Момчилград. В същия имот се предвижда 
изграждането на нов Черпателен резервоар. От там водопровода продължава до 
съществуващ напорен резервоар, намиращ се в ПИ № 010436, в землището на село 
Софийци, общ. Джебел. От НР до началото на с. Софийци ще се изгради хранителен 
водопровод. Трасето на обекта преминава през землищата на село Балабаново, село 
Софийци и село Върхари. 

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив 
с изх. № КД-04-624/12.01.2017г. инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се 
уточнява че: 

2.1. Според представената информация мястото на реализация на 
инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло 
(ПВТ) „р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“ с код BG3AR400R074, 
което е определено като тяло в добро екологично състояние и добро химично 
състояние. ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q010 – 
„Порови води в Кватернер – река Арда“. Подземно водно тяло с код  
BG3G000000Q010 е в добро количествено състояние. Площта на ИП не попада в 
уязвима зона за защита на водите. 

2.2. Според утвърдения План за управление на речните басейни към Раздел 7 
„Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“, за 
подземно водно тяло BG3G000000Q010 няма забрани, въведени в ПУРБ на ИБР по 
отношение на конкретното ИП. 

2.3. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тък 
като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от 
наводнения в ИБР. 

2.4. В заключение степента на въздействие от реализацията на ИП върху 
водите и водните екосистеми е преценена като незначителна при спазване на 
посочените в становището условия. Основен мотив за това е вида и характера на ИП. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Трасето на новият водопровод, в който ще се реализира ИП не засягат защитени 
територии по ЗЗТ и не представлява регистрирано находище на редки и защитени 
растителни и животински видове по ЗБР.  

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на 
горепосочената защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните 
връзки от значение  за видовете предмет на опазване в нея.   

3. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при  
реализация на дейностите, заложени в него не се очаква трайно увреждане, 
унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание на 
видове предмет на опазване в горепосочената  защитена зона.  

4. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на 
храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и 
до намаляване числеността на техните популации. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората. 
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2. При строителството замърсяването на въздуха ще бъде краткотрайно и временно - от 
неорганизираните емисии на прах от строителната механизация. 

3. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до значимо негативно въздействие върху 
водите и водните екосистеми. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 
се очаква трансгранично въздействие. 

5. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-319#1/07.02.2017г. реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве.  

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е 
публикувал Обявление № 7А от 09.11.2016г. за инвестиционното си предложение. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
публикувал обява на интернет страницата на Община Джебел и е поставено 
съобщение на информационното табло в сградата на общината за достъпа до 
информацията по Приложение 2 и за изразяване на становища от заинтересовани 
лица. 

3. С писмо с изх. № А-9400-171/09.02.2017г. Община Джебел уведомява РИОСВ - 
Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС за 14-дневен срок, не са постъпили становища/възражения/ 
мнения относно разглежданото инвестиционно предложение. 

4. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на 
Кметство с. Софийци, общ. Джебел, Община Момчилград, Кметство село Върхари, 
общ. Момчилград и Кметство с. Балабаново, общ. Момчилград в изпълнение 
изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

 С писмо с изх. № 23/10.02.2017г. Кметство село Софийци, общ. Джебел 
уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на 
кметството за 14-дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения 
относно разглежданото инвестиционно предложение. 

 С писмо с изх. № 32 00-14/13.02.2017г. Община Момчилград уведомява 
РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС на интернет страницата на общината, на 
информационното табло в сградата на Общинска администрация – гр. Момчилград, на 
информационното табло на Кметство село Върхари и до джамията в с. Балабаново за 
14-дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно 
разглежданото инвестиционно предложение. 

5. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановения 
срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 
 

 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от 
дейностите по реализиране и експлоатация нз ИП. 

2. Водовземането на подземни води подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, 
ал. 7, т. 2 от ЗВ. 

3. Тъй като водите ще се ползват за питейно – битови цели, трябва да започне процедура 
по учредяване на СОЗ. 
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ - Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

ИНЖ. Л. ДАЙНОВСКИ 

За Директор на Регионална инспекция 
по околната среда и водите – Хасково 
(Съгласно Заповед № 3/15.01.2016г.) 
 
Дата: 27.02.2017г. 
 
 


