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Изх. №ПД-889/16.12.2016г. 

 

До ЕТ „Сьонмез – Сали Яшар“ 

 

Относно: Инвестиционно предложение: „Водовземане на минерална вода от Сондаж №3 от 
находище на минерална вода „Джебел” към поземлен имот №010382 в землището на с. Цвятово, 
Община Джебел“  

с възложител: ЕТ „СЬОНМЕЗ – САЛИ ЯШАР“ 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх. №ПД-889/09.09.2016г. на РИОСВ-Хасково за ИП 
„Водовземане на минерална вода от Сондаж №3 от находище на минерална вода „Джебел” към 
поземлен имот №010382 в землището на с. Цвятово, Община Джебел“ с възложител ЕТ 
„СЬОНМЕЗ – САЛИ ЯШАР“ 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 за следното: 

Горепосоченото ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

След преглед на постъпилата информация с уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 
ПД-889/02.09.2016г., допълнителна информация и молба към него става ясно, че с 
инвестиционното предложение се предвижда водовземане на минерална вода от Сондаж №3 от 
находище на минерална вода „Джебел” към поземлен имот №010382 в землището на с.Цвятово, 
Община Джебел. Имотът е захранен с минерална вода от Сондаж №3 от находище на минерална 
вода „Джебел”, който отстои на около 636 м източно от имот №010382 в землището на с. Цвятово. 
Общата дължина на трасето е 636,61м. Трасето на водопровода преминава през полски път и ниви, 
пресича дере и река. 

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив с изх. № КД-
04-498/20.10.2016 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР 
и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия. При преминаване 
на трасето през воден обект въздушно или чрез хоризонтален сондаж, съгласно чл. 58, ал.1, т.3 от 
Закона за водите /ЗВ/ и чл. 14, т. 3 от Наредбата за ползване на повърхностите води, 
разрешително за ползване на воден обект не се изисква, а е необходимо само 30-дневно 
предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция. При преминаване през воден обект 
чрез прокопаване е необходимо разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, 
т. 1, буква „б“ от ЗВ. 

Съгласно Решение №43/08.02.2011г. на МОСВ и т. 6 от същото решение, за ползването на 
минералната вода от находище „Джебел“ чрез сондаж №3, кметът на община Джебел предвид 
т.6.1. осигурява ползването на минералната вода, без да нарушава обществените интереси и в 
интерес на населението. Съгласно т.6.3. кметът на община Джебел издава разрешителни за 
водовземане от минерална вода от сондаж №3 при условията и по реда на ЗВ и Наредба №1/2007г. 
за проучване, ползване и опазване на подземните води, като предвид т. 6.3.1., това се извършва в 
рамките на утвърдените експлоатационни ресурси на находището и технически възможния дебит 
на водовземното съоръжение, като съгласно т.6.3.2. това се извършва след съгласуване с 
Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ по отношение на 
параметрите на водовземането. На основание чл. 52, ал. 3 от ЗВ, съгласуването се извършва преди 
подготовката на съобщението за откриване на процедурата за издаване на разрешителното. 

Съгласно представената информация водовземането е съществуващо, поради което на този етап 
не следва да бъдат провеждани регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка. За бъдещи инвестиционни 
предложения, които възложителят предвижда на по-късен етап, РИОСВ – Хасково следва да бъде 
уведомена на най-ранен етап на предложението. 



Реализацията на горепосоченото ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и защитени зони от НАТУРА 2000, най-близката (на около 11км) 
защитена зона е - BG 0001032 „Родопи - Източни“, за опазване на природните местообитания и 
дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/02.03.2007г. (в непосредствена близост) 

Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 
и № 2 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 
ОВОС или екологична оценка.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на ИП, при 
реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената 
защитена зона. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното 
инвестиционното предложение, 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 заявените параметри на инвестиционното предложение 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 инвестиционното предложение или на някои от 
обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 
уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените. 

 

 

 

инж. Д. Илиев  
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