
Представено от ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за ”Изграждане на водохващане и напорен водопровод на 
Акташ дере за допълнително включване на вода към облекчителната шахта на 
гравитачен водопровод до ПС „Караманци” 
 

Във връзка с представено от ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ уведомление за 
инвестиционно предложение за ”Изграждане на водохващане и напорен водопровод 
на Акташ дере за допълнително включване на вода към облекчителната шахта на 
гравитачен водопровод до ПС „Караманци”, 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, раздел трети от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС): 

Предмет на инвестиционното предложение е водохващане и напорен 
водопровод в землището на с. Ангел Войвода, общ. Минерални бани. Водохващането 
е решено като масивен преливаем яз и енергоносител след него, промивен отвор за 
наносите, рибен проход и водовземно съоръжение. Гравитачния водопровод от 
изворите под с. Йончево до черпателния резервоар на ПС „Караманци“ ще се захранва 
от преминаващата в момента вода от събирателната шахта на двата каптирани извора 
с дебит 2 л/сек. Дължината на довеждащия водопровод от дренажното водовземно 
съоръжение на „Акташ дере“ до облекчителната шахта е L=455 м от ПЕВП тръби 
ф110/10. Тази част от проекта не е реализиран и с настоящата разработка се дава 
ново проектно решение съобразно с типа на водохващането и включването на 
водопровода към облекчителна шахта. За водовземането от повърхностни води има 
издадено разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект с № 
31110026/20.04.2016 г. с титуляр Община Минерални бани. 

На този етап може да бъде определено, че 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. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

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. № КД-04-
628/27.01.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив, ИП е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на 
околната среда. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената 
справка се установи, че терена  в който ще се реализира инвестиционното 
предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG0001031 „Родопи Средни” 
определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 
г. 

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 горецитираната защитена зона, 
по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

Предвид характера на инвестиционното намерение, както и обстоятелството, че 
терена за реализация на ИП попада в границите на защитена зона, съгласно 
разпоредбите на Наредба за ОС, преценката за вероятната степен за отрицателно 
въздействие върху защитената зона ще бъде направена след внасяне на  информация 
по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, в която задължително да се съдържа 
информация за: 

1. Ситуационна схема на трасето на ИП спрямо землището на с. Ангел 
войвода – описание на имотите, през които минава. 

2. Реализация на ИП налага ли се отсичането на дървесна растителност, 
видовото им описание и техният брой. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство с. Ангел Войвода и Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на01.03.2017 г./ 


