
 

Представено от Община Джебел уведомление за: „Водоснабдяване  група Купците (с. 

Купците, с. Поточе, с. Рът) - комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, 

ал.6 от ЗУТ, в землищата на селата Купците, Поточе, Рът в община Джебел с 

водоизточник: от каптажни шахти на водовземни съоръжения: каптиран водоизточник 

„Бунарджика“ и каптиран водоизточник „Чешмата“, община Джебел, I-ви етап: Главен 

клон I, Главен клон II, Главен клон III от т.41 до т.212, Клон 1, Клон 3, Клон 4, Помпена 

станция с черпателен резервоар и напорен резервоар“. 

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

412/01.04.2019г. 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 

информира за следното: 

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

среда: 

Инвестиционното предложение предвижда водоснабдяване на селата Купците, Поточе и 

Рът, общ. Джебел с питейна вода чрез изграждане на нов водопровод с обща дължина 3945.87 

м.л. от съществуващи каптажни шахти на водовземни съоръжения: каптиран водоизточник 

„Бунарджика“ и каптиран водоизточник „Чешмата“, находящи се в поземлен имот с 

идентификатор 40676.13.19 по КККР на с. Купците, общ. Джебел. В същия имот се предвижда 

изграждането на помпена станция с черпателен резервоар 10 м3. От там с помпи водата ще 

постъпва в напорен резервоар  с обем 200 куб.м., предвиден за изграждане в поземлени имоти с 

идентификатори 40676.11.706 и 40676.11.692 по КККР на с. Купците, общ. Джебел. От НР 

водата ще се подава последователно за с. Купците, с. Рът и с. Поточе. Поради отдалечеността на 

помпената станция от съществуващата разпределителна ел. мрежа е предвидено също да се 

изпълни захранване 20 kV от съществуващ ТП, находящ се в поземлен имот с идентификатор 

40676.11.392 по КККР на с. Купците, общ. Джебел, с дължина 1631 м.л. 

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, 

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.  

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: 

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

установи, че землищата на с.Купците, с.Поточе и с.Рът, за които се предвижда изграждане на 

водоснабдяване група Купците от каптажни шахти на водовземни съоръжения: каптиран 

водоизточник „Бунарджика“ и каптиран източник „Чешмата“, І етап: Главен клон І, Главен 

клон ІІ, Главен клон ІІІ от т.41 до т.212, Клон 1, Клон 3, Клон 4, помпена станция с черпателен 

резервоар и напорен резервоар не попадат 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 разположени до землищата на селата са защитена зона BG0001032 

„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 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.   
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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. 3 от 05.01.2018 г.) и 

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

цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие. 
 

 

Копие на писмото е изпратено до Кметство село Купците, Кметство село Потче, Кметство 

село Рът. 

/отговорено от РИОСВ – Хасково на 22.04.2019 г./ 


