
Днес, 22.07.2021г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), във връзка с представената информация с вх. 

№ ПД-774/19.07.2021г. за „Подробен устройствен план – парцеларен план относно хранителен 

/довеждащ/ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа за с. Черна скала, Община 

Кърджали” с възложител Община Кърджали, РИОСВ - Хасково информира за следното: 

 

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

околната среда (ЗООС): 

Проектът е разработен с цел доставяне на питейна вода до жителите на с. Черна скала, 

тъй като няма изградена водопроводна мрежа. Предвиденият за изграждане захранващ 

водопровод е с дължина 33298,39м и преминава през имоти държавна и общинска 

собственост. Захранването с вода ще става от съществуващ стоманобетонов резервоар 240м3 с. 

Чилик. Напорният резервоар към настоящия момент обслужва с. Чилик. Предвиденият 

Подробен устройствен план – парцеларен план относно хранителен /довеждащ/ водопровод и 

вътрешна водопроводна мрежа за с. Черна скала, Община Кърджали попада в обхвата на чл. 2, 

ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка (ЕО). Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен 

орган за ЕО на планове и програми, одобрявани от общинския съвет е директора 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 имоти с идентификатор 80844.1.96 и 80844.100.36 по КК на с. Черна скала, 

81362.10.38, 81362.10.71, 81362.10.80, 81362.10.81, 81362.10.82, 81362.10.965, 81362.11.2 по 

КК на с. Чилик, 54479.10.60 по КК на с. Охлювец, общ. Кърджали, за които са засегнати от 

ПУП-ПП за хранителен (довеждащ) водопровод и вътрешна водопроводна мрежа за с. Черна 

скала, общ. Кърджали 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 до имотите (приблизително 5000 м) е разположена защитена зона 

BG0001031 „Родопи Средни”, обявена със Заповед № РД-351/31.03.21г. за опазване на 

природните местообитания. 

ПУП-ПП 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) 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. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ЕО. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 22.07.2021г./ 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 /име, длъжност и подпис/ 


