
 

Представено от община Черноочене уведомление за инвестиционно предложение за 

Разширение на съществуващ напорен резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди 

на с. Черноочене, общ. Черноочене чрез изграждане на допълнителен резервоар, разположен 

на площадката на съществуващия резервоар 

Днес, 28.06.2021г, във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ) - Хасково уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 581/03.06.2021г. и на 

основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., изм. 

и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), РИОСВ Хасково информира за следното: 

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

С инвестиционното предложение се предвижда разширение на съществуващ напорен резервоар 

за питейно-битови и противопожарни нужди на с. Черноочене, общ. Черноочене. Новопроектирания 

напорен резервоар ще бъде разположен на площадката на съществуващия резервоар, на разстояние 

1м в северна посока. Проектиран е с правоъгълна форма. Ще се състои от арматурна (суха) камера и 

от две водни камери. Във всяка камера има изградени по една циркулационна/преградна стена за 

предпазване на водата от застояване. Резервоарът ще се изпълни от стоманобетон. Предвижда се 

всички бетонови повърхности да се измажат с гладка циментова мазилка на два пласта в състав 1:1 

и дебелина 1.5см. и 0.5см. Под фундаментната плоча ще се положат два пласта хидроизолация 8Б8, 

а стените и покривните плочи ще се обработят с мазана хидроизолация на битумна основа. 

Резервоарът е проектиран така, че да се предотврати навлизането на външни води и на други 

замърсители през стените, покрива, отворите, входовете или през тръбопроводите. Над покривната 

плоча на водните камери ще се изпълни земен насип с дебелина 0,70м., за предпазване на водата и 

носещите елементи от температурните промени. За осигуряване на нормална експлоатация 

резервоарът ще бъде снабден с вливна, водовземна (хранителна) и преливно - изпразнителна тръбни 

системи. В него се влиза през външна метална врата с размери 0,95/1.85м. и вътрешни отвори - по 

един за всяка водна камера и размери 1.55/1.35м. Вентилацията в резервоара, която служи и за 

поддържане на постоянно въздушно налягане, независимо от промените на водното ниво ще се 

осъществява посредством отвори в покривната плоча и вентилационни комини (отдушници) с 

диаметър 150 мм и височина 1м. над земната повърхност. Фасадите на резервоара, които остават 

над терена ще се изпълнят със светлосива минерална мазилка върху циментова шпакловка и 

стъклофибърна мрежа. Върху покривната плоча на кота +2.30 ще се изгради борд от бетонови тухли 

с шапка от поцинкована ламарина. Плоския покрив ще се хидроизолира с два пласта 

хидроизолация, горния от които е с посипка. За отводняване на плоския покрив се предвиждат 2 

броя барбакани, които ще отвеждат събралата се дъждовна вода свободно по терена. 

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) с изх. № ПУ-01-

594(1)/28.06.2021г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, инвестиционното 

предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР (2016-2021), Закона за 

водите и подзаконовите актове към Закона за водите, при спазване на условията, посочени в 

становището. 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „з“ от Приложение 

2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 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 с идентификатор 87103.2.229 в земл. на с. Ябълчени, общ. Черноочене, обл. 

Кърджали, в който се предвижда разширение на съществуващия напорен резервоар за питейно-

битови и противопожарни нужди на с. Черноочене, общ. Черноочене чрез изграждане на 
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допълнителен резервоар, разположен на площадката на съществуващия резервоар 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 до имота е разположена 

защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за 

опазване на природните местообитания.  

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 цитираната защитена зона 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 ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до Община Черноочене, кметство село Ябълчени и БД ИБР 

Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 28.06.2021г./ 


