
Представено от ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД уведомление за „Допълнително 

водоснабдяване на с. Крепост и Промишлена зона, Община Димитровград“ 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

455/12.04.2019г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Хасково Ви 

информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Село Крепост се водоснабдява от тръбен кладенец с потопяема помпа, която тласка 

водата във водоем над селото. От тласкателя се захранват предприятия от непрекъснато 

разширяващата се Промишлена зона на гр. Димитровград. Целта на инвестиционното 

предложение е изграждането на втори сондаж и изграждане на втора помпена станция /със 

съответното оборудване/, която да се включи към съществуващия тласкател, с възможност за 

алтернативно превключване на водоподаването от двата водоизточника, както и при 

повишаване на консумацията да работят и двете помпени станции. В разработката по част В и К 

третира изграждане на магистрален водопровод от нов водоизточник, който се намира в 

общински имот 39668.142.12 до съществуващ магистрален водопровод ф219-стоманен, който 

захранва с. Крепост. В предпроектното проучване е разгледано изпълнение на сондаж-60м, 

затръбяването му с тръби PVC DN 400, пред експлоатационно водочерпене, вземане на проби за 

анализ, изготвяне на хидроложки доклад, определяне на санитарно охранителни зони. 

С Решение №1196/2019г. на Общински съвет – Димитровград е одобрено задание и 

открита процедура за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 39668.142.12 с. Крепост с цел промяна 

предназначението на земеделска земя и изграждане на сондажен кладенец с прилежаща 

инфраструктура, ПИ 39668.142.1465 с. Крепост - за път за достъп и прокарване на подземни 

мрежи и съоръжения  

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, какъвто е Вашият случай, 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). 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата 

документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 

изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид 

полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-306(1)/24.04.2019г., 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 

целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 буква „г“ 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(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот №142012, с площ 8,001 дка, НТП нива в землището на с. Крепост, общ. 

Димитровград, в който се предвижда изграждане на сондаж и помпена станция не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и 

в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до 

имота е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 

661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 2800 м). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 
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и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

 

Копие от писмото е изпратено до кметство с. Крепост. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 02.05.2019г./ 


