
Представено от Община Крумовград уведомление за инвестиционно предложение 

за „Водоснабдяване на село Багрилци, махали „Орел“, „Чучулига“, „Стеблово“ и 

„Багрилци“, общ. Крумовград“ 

 

Днес, 08.10.2021 г. във връзка с представено от Община Крумовград уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-975/16.09.2021 г. за „Водоснабдяване на село 

Багрилци, махали „Орел“, „Чучулига“, „Стеблово“ и „Багрилци“, 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):  
Целта на инвестиционното предложение е водоснабдяване на село Багрилци, 

махали „Орел“, „Чучулига“, „Стеблово“ и „Багрилци“, общ. Крумовград от 

съществуващ тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 60,0 м в поземлен имот с 

идентификатор 02141.11.651 по КККР на с. Багрилци, общ. Крумовград. Към момента 

село Багрилци няма изградено водоснабдяване, населението ползва местни, 

разпръснати водоизточници – кладенци, чешми /каптирани извори с малки дебити/.  

С ИП се предвижда изграждане на помпена станция с черпателен резервоар, 

тласкателен водопровод, напорен резервоар и гравитачен водопровод. Помпената 

станция ще бъде изградена над тръбния кладенец, в която ще се разположи 

необходимото технологично оборудване и ще представлява двуетажна постройка, 

водоема и сухата камера ще бъдат изцяло монолитни стоманобетонови. Към помпената 

станция ще се изгради черпателен резервоар, в който ще постъпва черпената от ТК 

вода. От резервоара водата ще се подава, чрез гравитачен водопровод към махалите на 

село Багрилци.  

 Предвидена е следната схема: помпена станция – тласкател с дължина 386 м – 

водоем с обем 50 куб. м – гравитачни водопроводи към махалите. 

Клон 1 – външен водопровод и водопроводна мрежа към махала „Орел“. Ще 

започва от напорен водоем 50 куб. м. Външния водопровод ще е с дължина 508,50 м, а 

вътрешната водопроводна мрежа ще е с дължина 136,20 м. В махалата са предвидени 2 

бр. пожарни хидранта. 

Клон 2 – външен водопровод и водопроводна мрежа към махала „Чучулига“ и 

махала „Багрилци“. Дължината на клон 2 – външния водопровод ще бъде с дължина 

873,40 м, вътрешната водопроводна мрежа на махала „Чучулига“ ще е с дължина 283,90 

м, а на махала „Багрилци“ ще е с дължина 1571,90 м. В махала „Чучулига“ са 

предвидени 4 броя пожарни хидранта, а в махала „Багрилци“ – 14 броя хидранта. 

Клон 3 - външен водопровод и водопроводна мрежа към махала „Чучулига“ и 

махала „Стеблово“, който ще започва от напорен водоем 50 куб. м. Външния 

водопровод ще бъде с дължина 1615,40 м, а вътрешната водопроводна мрежа ще е с 

дължина 658,80 м. по трасето ще има 3 броя въздушници и 3 броя оттоци. В махалата са 

предвидени 8 броя пожарни хидранта. 

Изграждането на водопровода ще бъде с обща дължина на трасето 3190 м, 

преминаващ през 26 имота в землището на с. Багрилци с обща площ на ограничение на 

ползването от 18.778 дка и площ за отчуждаване за площадковите обекти със 

сервитутна ивица в размер на 2,725 дка. 

Външното захранване на ПС ще се осъществи чрез присъединяване към 

разпределителната мрежа НН на „Електроразпределение Юг“. 

Напорният резервоар ще бъде разположен в поземлен имот с идентификатор 

02141.10.974 по КККР на с. Багрилци. 



Трасето на тласкателния водопровод, гравитачния водопровод и новата кабелна 

линия за захранване с електрическа енергия ще преминава през поземлени имоти с 

идентификатор 02141.11.205,  02141.10.58,  02141.10.627, 02141.10.63, 02141.10.83, 

02141.10.85, 02141.11.38, 02141.11.39, 02141.11.86, 02141.11.91, 02141.13.956, 

02141.16.249, 02141.16.42, 02141.16.44, 02141.16.45, 02141.16.68, 02141.17.17, 

02141.17.184, 02141.17.203, 02141.17.204, 02141.17.228, 02141.17.26, 02141.17.964, 

02141.22.108, 02141.22.213, 02141.10.384 по КККР на с. Багрилци. 

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-01-915 

(1)/05.10.2021 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 реализацията на посоченото ИП не попада в границите на 

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

защитени зони по НАТУРА 2000, най-близко разположена е: BG0001031 „Родопи - 

Източни“, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена 

със Заповед № РД-267 от 31 март 2021 г. на МОСВ. 

ИП 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 Багрилци и Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 07.10.2021 г./ 

 

 

 


