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Изх. №ПД-913/20.09.2016г. 

 

До 

Община Момчилград 

 

ОТНОСНО: Подмяна на  вътрешна водопроводна мрежа в с.Нановица, общ.Момчилград. 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-913/15.09.2016г. на РИОСВ-Хасково за подмяна 

на вътрешна водопроводна мрежа в с.Нановица, общ.Момчилград, на основание чл.6а 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. 94 от 

30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Подмяната на вътрешна водопроводна мрежа в с.Нановица, общ.Момчилград, попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Инвестиционното предложение е за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. 

Нановица, общ. Момчилград, която е силно амортизирана, в лошо състояние и дава чести 

аварии. Целта на инвестиционното предложение е след ремонта да се намалят загубите на 

питейни води по остарелите и амортизирани водопроводни мрежи и да се подменят старите 

етернитови тръби с изтекъл експлоатационен срок на годност с нови ПЕВП тръби. 

Общата дължина на заложените за подмяна участъци в с. Нановица са с обща дължина 5 560 

м., за които е установено, че са особено проблемни. По водопроводите са предвидени 

следните съоръжения: 

- Спирателни кранове - На всички отклонения от главните клонове са предвидени 

спирателни кранове. В някои от кръстовищата, на подходящи места на самите клонове (главни 

или второстепенни) са предвидени също спирателни кранове, позволяващи в случай на аварии 

да се изключват отделни участъци от клоновете или части от мрежата. 

- Противопожарни хидранти (противопожарно осигуряване). 

- Сградни отклонения - При подмяната на съответен водопроводен участък щ бъдат 

подменени и всички сградни отклонения към този участък.  

- Опорни блокове - В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при 

отклоненията са предвидени бетонови блокове, които поемат силите от водното налягане в 

тръбите. Такива блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по-голям към по-

малък диаметър и заглушките). 

Регулационните граници на с.Равен 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. В непосредствена близост до с.Равен е разположена 

защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. 

за опазване на природните местообитания. 

Така представено инвестиционното предложение не попада самостоятелно в обхвата на някоя 

от позициите на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не 

намираме основание предвижданите дейности да се считат и за изменение или разширение по 

смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което да доведе до възникване на значително 

отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като: всички дейности по 

реконструкцията на водопровода са в съществуващия обхват, не се налага допълнително 



отчуждаване на земи; ИП предвижда възстановяване на съществуващ водопровод и 

реализацията му не е обвързана с изграждане на нова пътна и/или друга техническа 

инфраструктура, ще се ползва съществуващата такава в обхвата на ИП; извършването на 

предвидените строително-ремонтни дейности не изисква използване на взривни вещества. 

Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда 

на Глава шеста от ЗООС за така заявеното инвестиционно предложение. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при 

реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни“. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони 

и подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 

 


