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Изх. №ПД-1111/27.02.2017г. 
 
 
До 
Теклас България АД 
 
 
ОТНОСНО: Изграждане на нов водопровод за Теклас България АД от магистрален 
водопровод Кърджали – Момчилград. 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-54/15.11.2017г. на РИОСВ-Хасково за изграждане 
на нов водопровод за Теклас България АД от магистрален водопровод Кърджали – 
Момчилград, на основание чл.6а, т.2 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: 

Изграждане на нов водопровод за Теклас България АД от магистрален водопровод Кърджали 
– Момчилград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

След преглед на постъпилата информация става ясно, че с инвестиционното предложение се 
предвижда изграждане на нов водопровод за „Теклас България“ АД от магистрален 
водопровод Кърджали – Момчилград. За водоснабдяване на промишлена зона „Пепелище“, 
където са разположени корпусите на фабрика „Теклас България“ АД са изградени два 
водопровода – питеен и промишлен. Във връзка с разрастващото се производство на 
фабриката, съществуващото водоснабдяване на имота вече не може да осигури необходимите 
водни количества и налягане за новите инвестиционни намерения на възложителя. ИП 
предвижда изграждане на нов водопровод за имота на „Теклас България“ АД от магистрален 
водопровод Кърджали – Момчилград, който е с диаметър Ф530 изграден от стоманени тръби. 
Мястото на връзката ще бъде при съществуваща шахта калник след село Пепелище. 
Необходимите водни количества за час са 100м3/ч. За водното количество е избран диаметър 
Ф200 ПЕВП/10 атм. С вътрешен диаметър 176,2 мм. с това решение не само се увеличават 
необходимите водни количества, но и отпада използването на съществуващата помпено-
хидрофорна уредба. Предвидени са да се изпълнят изкопни работи, като след полагане на 
тръбопровода ще бъдат възстановени. Дълбочина на изкопите – 1,5м., без да се ползва взривен 
способ. По трасето ще има шахта отток.. довеждащият водопровод ще бъде изпълнен от ПЕ 
тръби Ф200. Общата площ на учреденото право на сервитут е близо 3 дка. Трасето на 
водопровода преминава през земеделски територии, които ще бъдат съгласувани. 

Предвид характера на инвестиционното предложение е извършена проверка за допустимост 
във връзка с чл.2, ал.2 и на основание чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС и е установено, че 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР в случай че не се 
допуска замърсяване на подземното и повърхностните водни тела от дейностите по 
реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение, както и да не се допуска 
свободно залпово изпускане на водите от осъществяване на промиване и обеззаразяване на 
водопроводите. 

Съгласно представените скици и схеми, трасето на водопровода не попада в границите на 
защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени 
зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположени са защитена зона 



 

 

BG0001032 „Родопи Източни” приети с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със 
Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици.  

Посочените по – горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Изграждане на нов 
водопровод за „Теклас България“ АД от магистрален водопровод Кърджали – Момчилград“ не 
попадат в позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на 
околната среда /ЗООС/ и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от него 
процедури по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и екологична 
оценка /ЕО/. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при 
реализацията им 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 
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. 

 
 
 
 
За Директор:  
инж. Л.Дайновски 
Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. на                                                   
Директора на РИОСВ-Хасково                                                                 


