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Изх .№ПД -871/07 .09 .2016г .  

 

 

До   

Кмета на  

Община Минерални бани  

с.Минерални бани 

ул. „Васил Левски” №3 

Община Минерални бани 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: “Реконструкция на 

водопроводната мрежа на село Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково” 

 

Уважаеми г-н Искендер, 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-871/30.08.2016г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 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 (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 

уведомяваме следното: 

 

Инвестиционно предложение за “Реконструкция на водопроводната мрежа на село Боян 

Ботево, община Минерални бани, област Хасково” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС. 

Целта на инвестиционното предложение (ИП) е реконструкция на съществуващата 

водопроводна мрежа на село Боян Ботево, Община Минерални бани, област Хасково, 

чрез подмяна на старите тръби. 

Село Боян Ботево предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии и в  обхвата  на защитена зона по смисъла 

на Закона за биологичното разнообразие.Близко разположена е -  ЗЗ BG 0001031 

„Родопи Средни” определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007г. 

 

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. 

   



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 местоположението и характера на заявеното ИП, 

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

горецитираната  защитена зона ЗЗ BG 0001031  „Родопи Средни”, за опазване на 

природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  

 

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

преценката на компетентния орган за така заявеното ИП “Реконструкция на 

водопроводната мрежа на село Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково“ 

е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за 

ОС. 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 

получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 

актове. 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- 

Хасково за промените.   

 

 

 

инж. Д. Илиев 

 Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 


