
 
Представено от ЕТ „СЬОНМЕЗ – С. Я.“ уведомление за инвестиционно предложение 

за „Водовземане на минерална вода от Сондаж №3 от находище на минерална вода 
„Джебел” към къмпинг с басейн в поземлен имот №010382 в землището на с.Цвятово, 
Община Джебел“. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-
889/02.09.2016г. относно горепосоченото, допълнителна информация към него 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 информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда: 

Инвестиционното предложение предвижда осигуряване условия за къмпингуване в имот 
№010382 с площ 8,397 дка в местността „Хъярлък“ от землището на с.Цвятово, Община 
Джебел. Близостта с минералната вода от НМВ „Джебел“ и съществуващият в близост водоем 
правят обекта привлекателен за туристи и къмпингуващи. Предвижда се в имота да се осигури 
възможност за паркиране до 10 каравани и до 10 палатки едновременно и обекта да работи 
целогодишно. Не се предвижда изграждане на паркинг с трайна асфалтова настилка. Местата за 
паркиране на каравани и автомобили ще бъдат маркирани с чакълеста настилка. До обекта се 
достига по полски път с макадамова настилка, не се предвижда изграждане на нов път. 

За осигуряване на пълноценни условия за спорт, отдих и профилактика на къмпингуващите 
в имот №010382 землище на с.Цвятово, Община Джебел е изграден външен басейн с размери 
14х4х 1,30 m и полезен обем 72,8 m3. Освен басейн се планира да бъде монтирано едно 
преносимо джакузи и една вана за обикновени водни процедури. За осигуряване на хигиенните 
нужди на къмпингуващите ще бъдат монтирани 5 броя хигиенни душове. За осигуряване на 
питейна вода ще бъдат изградени 5 броя чешми за общо ползване. Всички съоръжения ще 
бъдат захранвани 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. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата 
на т. 12, 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. 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: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот№010382 с площ 8,397 дка в местността „Хъярлък“ от землището на с. 
Цвятово не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в защитени зони по НАТУРА 2000, най-близко 
разположена (на около 11км) е защитена зона - BG0001032 „Родопи - Източни”, приета от 
МС с Решение №122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна. 

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 и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
цитираната близко разположена защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от 
Закона за биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката на 
необходимостта от извършване на ОВОС. 
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Копие на писмото е изпратено до Община Джебел и кметства с. Цвятово и с. Папрат. 

 

 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 27.10.2016г./ 


