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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 100 - ПР / 2016г. 

 

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.5 от Закона за опазване на околната среда, 

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

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

биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с чл.2, ал. 1, т.1 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), представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 

към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становища от РЗИ 

–Кърджали и Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

предложение: „Хидрогеоложко проучване за питейно-битово водоснабдяване на с. Багрилци, 

община Крумовград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

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

човешкото здраве. 

 

Възложител: община Крумовград, гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ЕИК 000235913 

Местоположение: Имот №000063 в землището на с. Багрилци, община Крумовград 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е ново и цели изясняване на хидрогеоложките условия 

в определен проучвателен участък, намиращ се в местността „15-те кладенеца” в землището на 

с. Багрилци. 

Село Багрилци отстои на около 11 км (възд. разстояние) източно от общинския център 

и на около 3,5 км източно от главния път Крумовград – Ивайловград. Проучвателният участък 

се намира на около 1 км северозападно от с. Багрилци, в местността „15-те кладенеца”. 

Теренът, обект на проучване, е планински. Хидрогеоложката изученост на района около 

проучвания участък е слаба. 

Село Багрилци е с 80 жители. Селото не е водоснабдено, като за питейни и битови 

нужди се използват кладенци и бунари. Няма друга алтернатива за водоснабдяване на село 

Багрилци, която да покрие питейните и битови нужди на жителите на селото. 

В участъка ще се проведат следните проучвателни работи: предварителен оглед на 

проучвателния участък; хидрогеоложка рекогносцировка (обследване) на района на участъка; 

събиране, обработка и анализ на климатични, геоложки, геоморфоложки, хидроложки, 

хидрогеоложки и инженеро-геоложки данни за проучвания район; прокарване на 

проучвателен сондаж за изясняване на литоложкия строеж и оценка на хидрогеоложките 

условия на участъка. Хидрогеоложкото проучване ще се извърши с проучвателен сондаж с 

дълбочина 50,0м. 

При направата на хидрогеоложкото проучване ще се прецени доколко биха се 

задоволили нуждите на населеното място, съобразно неговото население. Ако се прецени, че 
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тези водни количества задоволяват търсенето, тогава ще се изготви проект за изграждане на 

водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за питейно-битово водоснабдяване. 

Проучвателният сондаж ще се направи в имот №000063 в землището на с. Багрилци, 

собственост на община Крумовград, съгласно скица №К00824/29.08.2016г. на Общинска 

служба по земеделие Крумовград. Координатите на предвидения сондаж са: Е 25
0
46`46.56” и 

N 41
0
28`43.30”. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 2, буква 

„г“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

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 

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

биологичното разнообразие, като същата е проведена през процедурата за преценяване на 

необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 

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 и в 

обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко 

разположена е BG 0001032 „Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет 

с Решение № 661/16.10.2007г. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 

основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 

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. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано по утвърдени класически 

технологии за прокарване на проучвателен сондаж. 

2. При експлоатацията ще се използват природни ресурси – подземни води. 

3. При изграждане на сондажа ще бъдат генерирани известни количества отпадъци, 

предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Отпадъците, образувани при 

строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите 

на Закона за управление на отпадъците. 

4. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и 

инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. 

 

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. Инвестиционното предложение предвижда прокарване на проучвателен сондаж в 

имот №000063 в землището на с. Багрилци, община Крумовград за бъдещо питейно-битово 

водоснабдяване на село Багрилци. 
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2. За реализирането на ИП не се налага промяна на съществуващата или изграждане 

на нова инфраструктура. 

3. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – 

Пловдив с изх. № КД-04-425/26.09.2016 г. инвестиционното предложение е допустимо от 

гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на 

поставените в настоящото решение условия. 

4. ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Източно 

Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pg028. В подземните водни тела има определени зони 

за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3а от Закона за водите (ЗВ). ПИ №000063 в землището 

на с. Багрилци не попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ 

на ИБР. 

5. ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителни зони (СОЗ) и в 

неговия обсег няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. 

6. Подземно водно тяло с код BG3G00000Pg028 е в добро химично и количествено 

състояние. Целта на опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pg028 е 

запазване на доброто състояние. За подземно водно тяло BG3G00000Pg028 няма предвидени 

забрани за дейностите на конкретното ИП. 

 

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

1. ИП е допустимо спрямо ПУРБ на ИБР. 

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на 

горепосочената защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация 

спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за 

видовете предмет на опазване в тях. 

3. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при 

реализация на дейностите, заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или 

фрагментиране на природни местообитания и местообитание на видове предмет на опазване в 

горепосочената защитена зона. 

 

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. Изграждането и експлоатацията на ИП няма да окаже значимо негативно 

въздействие върху подземното водно тяло. 

3. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален. 

4. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-2346#1/07.11.2016г. 

реализацията на ИП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и 

тяхното здраве. 

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кметство 

село Багрилци, а засегнатото население, чрез обяви на табла в кметството, общината и на 

сайта на община Крумовград. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като за 14-дневния срок не 

са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставено е копие от информацията по 

Приложение 2 на кметство село Багрилци. С писмо изх. № 32-00-125/03.11.2016г. Община 
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Крумовград уведомява РИОСВ-Хасково за начина и мястото на обявяване на информацията 

по Приложение №2 и че в законно установения срок не са постъпили жалби и възражения 

относно разглежданото инвестиционното предложение. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по 

реализиране и експлоатация на ИП. 

2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да 

става на определените за тази цел места. 

3. Необходимо е съгласно чл. 58, ал.1, т.6 от Закона за водите писмено уведомяване 

на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ за извършване на хидрогеоложкото 

проучване. В случай, че се прецени, че водните количества задоволяват нуждите от вода на 

населеното място, то съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ изграждането на съоръжение за 

подземни води 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 опазване на подземните 

води. Тъй като водите ще се използват за питейно-битови цели, трябва да започне процедура 

по учредяване на СОЗ. 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 

На основание чл. 93, ал. 6 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. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяването 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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция 

по околната среда и водите град Хасково 

 

 

Дата: 15.11.2016г. 


