
Представено от ОБЩИНА КРУМОВГРАД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Водовземане от един съществуващ тръбен кладенец и 

водоснабдяване на с. Чал, общ. Крумовград“ 

 

Днес, 30.09.2021 г. във връзка с представено от ОБЩИНА КРУМОВГРАД уведомление 

за инвестиционно предложение с вх. № ПД-872/16.08.2021 г. за „Водовземане от един 

съществуващ тръбен кладенец и водоснабдяване на с. Чал, общ. Крумовград“, 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 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС):  
Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от съществуващ 

тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 65.0 м за питейно-битово водоснабдяване и водопой 

на животни в с. Чал, общ. Крумовград. ТК е разположен в поземлен имот с 

идентификатор 801145.1.9 по КККР на Чал, общ. Крумовград. 

Необходимото количество за водоснабдяване на с. Чал от подземни води е до 

20 000 куб. м/годишно. 

Над тръбния кладенец ще бъде изградена надземна помпена станция, в която ще 

се разположат необходимото технологично оборудване, спирателна и регулираща 

арматура, и измервателни устройства за експлоатация на водовземното съоръжение. 

Към помпената станция ще се изгради черпателен резервоар, в който ще постъпва 

черпената от ТК вода. От черпателния резервоар, посредством тласкателен водопровод, 

водата ще се препомпва в напорен резервоар, разположен на по-висока кота. От 

напорния резервоар водата ще се подава, чрез гравитачен водопровод към махалите, 

формиращи село Чал. Напорният резервоар ще бъде разположен в поземлени имоти с 

идентификатор 80145.1.9 и 80145.1.20 по КККР на с. Чал, общ. Крумовград. 

Дължината на тласкателния водопровод ще бъде около 700 м, а на гравитачния 

водопровод – около 4300 м и ще преминават през следните поземлени имоти с 

идентификатор 80145.1.9, 80145.1.11, 80145.1.18, 80145.1.20, 80145.1.834, 80145.11.49, 

80145.11.50, 80145.11.55, 80145.13.68, 80145.13.266, 80145.13.941, 80145.16.36, 

80145.18.57, 80145.18.58, 80145.18.59, 80145.18.64, 80145.18.69, 80145.18.70, 

80145.18.72, 80145.18.74, 80145.18.834, 80145.18.974, 80145.19.17, 80145.19.18, 

80145.19.22, 80145.19.25, 80145.19.53, 80145.19.695, 80145.19.834, 80145.888.9901 по 

КККР на с. Чал, общ. Крумовград. Площта на сервитутната ивица на водопроводите ще 

е около 25 800 кв. м. Площта, която ще заемат помпената станция и напорния резервоар 

е около 125 кв. м.  

За захранване с електрическа енергия на помпените агрегати, се налага 

изграждане на нова кабелна линия с дължина около 850 м, която ще се захрани от 

електроразпределителната мрежа на EVN България. Площта на сервитутната ивица на 

кабела ще е около 850 кв. м. 

Очакваното количество отпадъчни води ще бъде до 10 000 куб. м/годишно. То 

ще бъде от използването на вода за хигиенно-битови нужди на жителите. Формираните 

битови отпадъчни води ще се отвеждат към водоплътни изгребни ями. 

Останалото количество подавана вода към с. Чал ще бъде за питейни нужди на 

населението и водопой на животните, от което не се формират отпадъчни води. 

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение 

попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на 

процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. 



На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е 

директора на РИОСВ - Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 

Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо 

режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 

(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-

836(1)/31.08.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (копие на 

което прилагаме за сведение и съобразяване), инвестиционното предложение е 

допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите и 

подзаконовите актове към него, при спазване на условията посочени в становището. 

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 с инвестиционното предложение се предвижда водовземане от 

съществуващ в поземлен имот с идентификатор 80145.1.9 тръбен кладенец, изграждане 

на помпена станция в същия имот, изграждане на напорен резервоар в поземлени имоти 

с идентификатор 80145.1.9 и 80145.1.20 и изграждане на трасета на водопровод и 

кабелна линия през поземлени имоти с идентификатор 80145.1.9, 80145.1.11, 

80145.1.18, 80145.1.20, 80145.1.834, 80145.11.49, 80145.11.50, 80145.11.55, 80145.13.68, 

80145.13.266, 80145.13.941, 80145.16.36, 80145.18.57, 80145.18.58, 80145.18.59, 

80145.18.64, 80145.18.69, 80145.18.70, 80145.18.72, 80145.18.74, 80145.18.834, 

80145.18.974, 80145.19.17, 80145.19.18, 80145.19.22, 80145.19.25, 80145.19.53, 

80145.19.695, 80145.19.834, 80145.888.9901 по КККР на с. Чал, общ. Крумовград. 

След направена справка се установи, че поземлени имоти с идентификатор 

80145.1.9, 80145.1.11, 80145.1.18, 80145.1.20, 80145.1.834, 80145.11.49, 80145.11.50, 

80145.11.55, 80145.13.68, 80145.13.266, 80145.13.941, 80145.16.36, 80145.18.57, 

80145.18.58, 80145.18.59, 80145.18.64, 80145.18.69, 80145.18.70, 80145.18.72, 

80145.18.74, 80145.18.834, 80145.18.974, 80145.19.17, 80145.19.18, 80145.19.22, 

80145.19.25, 80145.19.53, 80145.19.695, 80145.19.834, 80145.888.9901 по КККР на с. 

Чал, общ. Крумовград не попадат в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони BG0001032 

„Родопи Източни”, обявена със Заповед № 267/31.03.2021 г. за опазване на 

природните местообитания и BG0002012 „Крумовица“, обявена със Заповед № РД-

765/20.10.2008 г. за опазване на дивите птици. Според Единната информационната 

система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, участъци от 

въпросните имоти представляват местообитания 91М0 Балкано-панонски церово- 

горунови гори, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco-Brometalia), 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от 

клас Thero Brachypodietea и 62А0 Източно субсредиземноморски сухи тревни 

съобщества. 

Така представено, 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. 

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от 

Наредбата за ОС се установи, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо 



спрямо режима на защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002012 

„Крумовица“ при спазване на забраните определени със заповедите за обявяването им. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство село Чал, Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 29.09.2021 г./ 

 

 

 


