
Представено от ОБЩИНА ХАСКОВО уведомление за инвестиционно предложение за 

„Дублиране на 3 бр. тръбни кладенци в района на вододайна зона „Източна зона“ и 

„Дублиране на 1 бр. тръбен кладенец в района на вододайна зона „Узунджово II“ , град 

Хасково 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. №ПД-

376/04.10.2017 г., относно горепосоченото 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., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 

12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

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

Инвестиционното предложение предвижда изграждане/дублиране на изградени и 

действащи тръбни кладенци с №3, №5 и №7 в ПС „Източна зона“, гр. Хасково, като същите 

стават № 3а, 5а и 7а, а тръбен кладенец №5 в ПС „Узунджово II“, става 5а. към момента 

тръбните кладенци на двете вододайни зони работят за водоснабдяване на град Хасково. За 

момента тръбни кладенци с №3, №5 и №7 в ПС „Източна зона“, както тръбен кладенец №5 в 

ПС „Узунджово II“ не работят на помпажен режим, като същите са компрометирани и 

кулматирани. Общият дебит на подаваното водно количество, което се губи от неработещите 

кладенци е около 40 л/с – по 10 л/с за всеки тръбен кладенец. С цел увеличаване на подаваните 

водни количества за подобряване на водоснабдяването на гр. Хасково се налага тяхното 

дублиране, като се очаква добив от 4 броя нови тръбни кладенци – годишен обем около Qгод = 

550 000 м
3
. Обсадните колони на новите тръбни кладенци №3, №5 и №7 в ПС „Източна зона“ 

и тръбен кладенец №5 в ПС „Узунджово II“ ще бъдат изпълнени от тръби ф400мм и 

дълбочина от 55- 75м, за ПС „Източна зона“ и дълбочина от 80 - 135м за ПС „Узунджово II“ 

/всеки от тях/, от кота терен. Сондажните работи ще се извършват на площадките на ПС 

„Източна зона“ и ПС „Узунджово ІІ“, като дублираните ТК ще се намират на около 10 м от 

съществуващите, с което не се нарушава разстоянието между ТК. Тръбните кладенци попадат 

в следните имоти: кладенец №3 – ПИ 001084, кладенец №5 – ПИ 001087, кладенец №7 – ПИ 

001091, в землището на с.Подкрепа и кладенец №5 – ПИ 107001 в землището на с.Узунджово 

– които са публично общинска собственост. 

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 спрямо 

режимите, определени в ПУРБ на ИБР и в ПУРН на ИБР. Предвид полученото в РИОСВ - 

Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-232/17.10.2017 г., инвестиционното предложение 

е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда при спазване на 

определени условия, посочени в становището. 

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по 

Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от същото 

приложение, поради което съгласно на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (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 имоти №№ 001084, 001087 и 001091 в землището на с.Подкрепа, в които са 

разположени съответно тръбни кладенци №3, №5 и №7 в ПС Източна зона и имот №107001 в 

землището на с.Узунджово, в който е разположен тръбен кладенец № 5 в ПС Узунджово ІІ 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. Най – 

близко до посочените имоти са разположени защитени зони BG0001034 „Остър камък”, 
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приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. и BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с 

Решение № 661/16.10.2007г.за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение е 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта им с предмета и целите на опазване на горе 

цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 20.10.2017г./ 


