
 
Представено от Община Момчилград уведомление за инвестиционно предложение за 

водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак“ - Момчилград. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-
328/28.08.2017г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, 
обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 55 от 07.07.2017г., в сила от 
07.07.2017г.) РИОСВ – Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда: 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова водопроводна мрежа и 
реконструкция на съществуващ гравитачен водопровод от азбестоциментови тръби за 
водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак“ – Момчилград, която е за да осигурява 
вода на съществуващи обекти в лесопарка за две обществени чешми, разпложени до махала 
„Патевец“ и в центъра на гр. Момчилград, както и за нови обекти, които ще се изградят в 
близко бъдеще. Водоснабдяването на обекта ще стане по класическата схема – довеждащ 
водопровод, напорен резервоар и хранителен водопровод. 

Предвиден е водоем с обем 100 мЗ с цел да се посрещне нарастващото водопотребление, 
свързано с бъдещото застрояване на района и на махала „Патевец“, както и за противопожарни 
нужди. Мястото на водоема е избрано в ПИ 000197, в землището на гр. Момчилград на кота 
+0,00 = 412,15. Проектът за водоем с обем 100 м3 е типов, а само сухата камера е нова 
разработка.  

Предвидено е да се изпълни реконструкция на гравитачен водопровод от каптаж № 1 и №2 
до шахта със спирателен кран и водомер. Водопроводът минава през дерета, което налага да се 
изпълнят подпорни стени. Подпорните стени ще бъдат изпълнени от ломен камък на циментов 
разтвор. Ще се изпълне и основен ремонт на съществуващите каптажи №1 и №2.  

Общата дължина на предвидената за изграждане нова водопродна мрежа е 1725 м, а 
реконструкцията на съществуваща мрежа – 1550 м. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), постъпилата 
документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 
изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 
режимите, определени в ПУРБ и ПУРН на ИБР. 

Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-
130/28.09.2017г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН 
на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на 
водите при спазване на определени условия, посочени в становището.  

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, 
включено в Приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 
програма по чл. 85, ал. 1 и 2, може да се допусне извършването на само една от оценките по 
реда на глава шеста от ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат 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. 

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

Съгласно предоставената от възложителя информация и от направената справка се 
установи, че лесопарк „Момчил юнак“ - гр. Момчилград, 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 -  ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни“,  
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определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на 
дивата флора и фауна, приета от Министерския 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 
горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.   

 

/отговорено от РИОСВ – Хасково на 03.10.2017 г./ 


