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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 31 ПР/2017г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 

среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 

биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз 

основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 

6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища 

от РЗИ – Хасково и БД ИБР – Пловдив 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на магазин за хранителни 

продукти и кафе - аперитив“ в имот с №168016 в землището на с. Йерусалимово, общ. 

Любимец, обл. Хасково“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 

човешкото здраве. 

 

възложител: „ММ МЕДЕМ“ ЕООД 

седалище: гр. Пловдив, ул. „4-ти Януари“ № 36, ет. 5, офис 4, ЕИК: 202982182 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 

25 м за водоснабдяване на магазин за хранителни стоки и кафе - аперитив. 

Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в северната част на имот № 168016 в 

землището на с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково. Географските координати 

на проектния тръбен кладенец в система WGS – 84 са: N - 4151'49.8"; E - 2605'09.4". 

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура 

УРБ - 3А3 - роторно, с права циркулация на промивната течност. В интервала от 0,00 до 

25,00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - 110. Филтърната част на 

колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали (в интервала от 

10,0 до 24,50 m). Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 х 100 

mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще 

бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала от 0,00 до 

10,00 m, над обсипката, ще бъде изпълнен глинест тампонаж. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение 2  на 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 

процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 
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93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 

Хасково. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада 

в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ BG 

0000212 „Сакар“, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 

приета с Решение № 611/16.10.2007г. на Министерски съвет. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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.) и  

подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитиранта защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата 

по ОС и критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната степен 

на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изпълнение на 

тръбен кладенец за водоснабдяване на Магазин за хранителни продукти и кафе-аператив“ в 

имот с № 168016, с площ 7,782 дка, с начин на трайно ползване „НМ извън регулация“, в 

земл. на  с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в  защитена зона  BG 

0000212 „Сакар“ 

 

 

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

1. По време на строителството на сондажния кладенец ще се използва вода, инертни 

материали, гориво за техниката. Експлоатацията на тръбния кладенец е свързана с 

ползване на природен ресурс – подземни води. Необходимото годишно водно 

количество е Qгод. = 2245 м
3
. Необходимият средноденощен дебит е Qср.дн. = 0,07 л/с. 

2. Отпадъчните води, формирани от обекта ще се отвеждат във водоплътна изгребна 

яма, която периодично ще се почиства. 

3. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова 

или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

4. Шламът, получен при сондирането ще се събира в утайна яма. След приключване на 

сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран. 

5. При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генерирани известни 

количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. 

Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци, освен при 

извършване на аварийно-ремонтни работи. Отпадъците, образувани при 

строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

6. Реализацията на ИП не включва използване, съхранение, транспорт, производство и 

работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на 

хората. 
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Водовземното съоръжение ще се изгради в имот № 168016 в землището на с. 

Йерусалимово, община Любимец. 

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив 

с изх. № КД-04-605/09.12.2016г. инвестиционното предложение е допустимо от 

гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се 

уточнява че: 

2.1. Според представената информация инвестиционното предложение попада 

в границите на повърхностно водно тяло „Река Марица от р. Сазлийка до граница“ 

с код BG3MA100R001, което е определено като силно модифицирано с лош 

екологичен потенциал и лошо химично състояние. ИП попада в зона за защита на 

водите съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – ЗЗ „Сакар“ с код BG0000212, описани в 

Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Инвестиционното предложение попада в границите на 

подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Свиленград - Стамболово“ с код 

BG3G000000Q048. Съгласно Раздел 4 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло с код 

BG3G000000Q048 е в добро химично и количествено състояние. ИП попада в 

чувствителна и уязвима зона по чл. 119 а, ал. 1, т. 3, буква „а“ и „б“ от ЗВ, описани в 

Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. 

2.2. В района на ИП няма съществуващи други обекти от характера на ИП. 

2.3. Съгласно чл. 50, ал. 7, т.1 от Закона за водите, водовземане от подземни 

води чрез нови водовзевмни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Затова е 

наложително внасяне на Заявление, придружено с необходимите документи, съгласно 

ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него и в частност Наредба 

№1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опзване на подземните води. Тъй като 

водите ще се ползват за питейно – битови цели, трябва да започне процедура по 

учредяване на СОЗ. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 

видовете, предмет на опазване в зоната. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 

компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е 

преценена като незначителна при спазване на поставените в настоящото решение 

условия.  

3. По време на строителството и експлоатацията на кладенеца не се очаква замърсяване 

на земните недра и почвите. Въздействието върху земните недра при строителството 

ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ и без кумулативен характер. 

4. Дейностите по изграждане на сондажа ще се ограничат в контура на имот №168016 в 

землището на с. Йерусалимово, общ. Любимец и няма да засегнат други територии 

извън него. 

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 

се очаква трансгранично въздействие. 

6. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-315#1/09.03.2017г. на 

основание предложената информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда не би следвало да има 

риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение.  
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 

писмено за инвестиционното си предложение Община Любимец и Кметство село 

Йерусалимово, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

предоставил на Община Любимец и Кметство село Йерусалимово обява за 

информиране на заинтересованите лица и общественост за достъпа до информацията 

по Приложение 2 и за изразяване на становища. 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на Община 

Любимец и Кметство село Йерусалимово в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 

2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

 С писмо с изх. № Л-3442#4/10.02.2017г. Община Любимец уведомява РИОСВ - 

Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за 14-дневен срок на интернет страницата на общината и на 

информационното табло в сградата на адрес: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ №2, 

не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото 

инвестиционно предложение. 

 С писмо Кметство село Йерусалимово уведомява РИОСВ - Хасково, че при 

обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС на информационното табло в сградата кметството, не са постъпили 

становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение. 

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановения 

срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тело от 

дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предолжение. 

2. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, 

ал. 7, т.1 от Закона за водите. 

3. При изграждане на тръбния кладенец, отпадъците да се изхвърлят на определените за 

тази цел места. 

4. Да се изгради водоплътна изгребна яма като периодично водите в нея да се извозват 

от ВиК оператор. 

5. Да се сключи договор с ВиК оператор за приемане на отпадъчните води в 

съществуваща ПСОВ. 

6. Водата от собствения водоизточник да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 

инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 

издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 

възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 

околна среда (РИОСВ - Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 

Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 21.03.2017г. 

 

 

 


