
 1 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 16- ПР / 2014г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 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 Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с  ал. 3 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 по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, Становище от БД Пловдив и 
Становище от РЗИ Хасково 

 

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: «Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуващ обект – 
животновъдна ферма» в УПИ IХ, кв.10 землище на гр. Меричлери, община Димитровград, 
област Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и местообитания 
на видове и човешкото здраве   
 
възложител: „Матев“ ООД, гр. Пловдив  

 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване 
на съществуващ обект – животновъдна ферма (водопой на животни), в УПИ IХ, кв.10 по 
кадастрален и регулационен план на гр. Меричлери, община Димитровград, област Хасково. 
Имотът е собственост на „Матев“ ООД - гр. Пловдив, съгласно нот.акт № 163, т. XVIII. дело № 
4130/2008г.   
Животновъдната ферма съществува от 2006г. и в момента в нея се отглеждат 100 бр. крави, 60 
бр. юници, 40 бр. свине-майки, 200 бр. свине за угояване. Използвана площ 2477 кв.м.  
Тръбния кладенец ще бъде с координати: N 2105260005/стар 6432-0320 и N 4784340024/стар 
6430-0259 и с ф 300 и ще водоснабдява специално направени поилки, чрез които ще се 
осъществява водопоя на животните целогодишно. Необходимото годишно водно количество е 
11352м³/г. Проектната дълбочина на тръбния кладенец е 102.00м. Необходим 
средноденонощен дебит Qср.дн. 0.36l/s (31=1 ;3/d). 
Транспортния достъп до имота е по ІV класен път /улица/, с който имота граничи. 
Електрозахранването ще се реализира чрез присъединяване към съществуваща 
електропреносна мрежа. 
За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с БД Пловдив 
Източнобеломорски район с център Пловдив, във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за 
водите. Съгласно становище на БД Пловдив ИП попада в рамките на подземно водно тяло 
BG3G0000PgN019 – Порови води в Палеоген – Неоген – Марица Изток.Площта на ИП попада в 
зона за защита на водите включена в Раздел 3, т. 4.2 от ПУРБ на ИБР. Подземно водно тяло 
BG3G0000PgN019, съгласно Раздел III от ПУРБ на ИБР е обявено за питейно и защитено 
подземно водно тяло, по смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от Закона за водите.  
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Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане  на 
целите на околната среда.  
По време на строителството – евентуално минимално количество строителни отпадъци - 
изрезки от тръби, филтри и др., ще се транспортират и депонират на място определено от 
Община Димитровград. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 
опазване на околната среда (т.2,г) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и 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, ДВ. Бр. 73/2007г., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 
октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

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: 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на 
тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуващ обект – животновъдна ферма 
(водопой на животни), в УПИ IХ, кв.10 по кадастрален и регулационен план на гр. 
Меричлери, община Димитровград в имот собственост на възложителя.  

 Строителните работи се свеждат до: 
- изграждане на тръбен кладенец; 
- свързване на обекта с електропреносната мрежа;  

При строителните работи ще се използва съвременна строителна техника, ще се 
работи с малко-габаритна и лесноподвижна механизация, осигуряваща  минимално 
въздействие върху средата - в по-малка степен утъпкване на терена, с по-малко 
вредни емисии;   

 Тръбният кладенец ще се състои от PVC тръба Ø200х9.6; муфа; PVC профил 
Ø200х9.6; циментов тампонаж; гравийна обсипка; метален носач. Кладенецът ще 
разполага и с филтърна система. За целта на няколко места ще има изградени 
филтри, през които преминава водата, като се филтрира и излиза на повърхността. 
От PVC тръбите тръгват разклонения които захранват поилките. По този начин 
водопоят на животните ще е по-ефективен; 

 Необходимото годишно водно количество е 11352м³/г. Проектната дълбочина на 
тръбния кладенец е 102.00м. Необходим средноденонощен дебит Qср.дн. 0.36l/s 
(31=1 ;3/d). 

 Природните ресурси, които ще се използват за реализация на инвестиционното 
предложение са пясък, чакъл (филц), а по време на експлоатацията - вода и 
електрическа енергия; 

 Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на 
предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура – ще се използва IV класен път /улица/, с който имота 
граничи; 

 Преди реализиране на инвестиционното предложение ще бъде проведена 
процедура в БД ИБР Пловдив за получаване на разрешително за водовземане по 
Закона за водите; 

 Въздействие върху качеството на въздуха – не се очаква. Източници на 
неорганизирани емисии се явяват строителните машини по време на строителство 
на обектите, но те ще са незначителни и кратковременни; 

 В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на 
инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че са взети мерки за 
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намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това 
изключва възможността от въздействието на инвестиционното предложение върху 
околната среда или т.нар. кумулиранe с други сходни предложения;  

 При реализиране на инвестиционното предложение се очаква незначително 
количество битови отпадъци, които ще бъдат събирани в полиетиленови чували и 
съответно ще се извозват до депо, указано от общината;  

 При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква възникване на 
инциденти;  

 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 
способност на природните ресурси в района: 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ IХ, кв. 10 по кадастрален и 
регулационен план на гр. Меричлери, община Димитровград, област Хасково в имот 
собственост на възложителя, съгласно нот.акт № 163, т. XVIII. дело № 4130/2008г. 
Имотът е в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – в регулация, за 
селскостопанска дейност. Тръбния кладенец ще бъде с координати: N 
2105260005/стар 6432-0320 и N 4784340024/стар 6430-0259 и с ф 300.  

 Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района;  

 Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 
уязвими, защитени и санитарно - охранителни зони;  

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че УПИ ІХ, кв. 10 по кадастралния план на гр. Меричлери, общ. Димитровград, в 
който се предвижда изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване, с цел обслужване на 
съществуваща животновъдна ферма не попада 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 имота е разположена защитена зона 
BG0000287 „Меричлерска река”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания. 
За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с БД Източнобеломорски 
район, във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Съгласно писмо изх. № КД-04-
297/21.01.2013г. на БД Източнобеломорски район инвестиционното предложение е допустимо 
от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда. 
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 за изграждане на тръбен кладенец 
за водоснабдяване, с цел обслужване на съществуваща животновъдна ферма, в УПИ ІХ, кв.10 
по кадастралния план на с.Меричлери, общ.Димитровград, няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, включително птици предмет на опазване в горецитираната 
защитена зона  

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на тръбен 
кладенец за водоснабдяване, с цел обслужване на съществуваща животновъдна 
ферма е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот; 

 Теренът, предвиден за реализация на намерението е определен и е с по-голяма 
площ от необходимото, поради което не се налага ползване на други терени и 
земеделски почви; 

 Не се очакват въздействия върху почвата, земните недра, ландшафта, минералното 
разнообразие и природните обекти в района; 
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 Като цяло, не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят 
на качеството на атмосферния въздух в района; 

 Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-305/04.03.2014г. на основание 
предложената информация за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС 
не се предполага възникване на риск за човешкото здраве;  

 Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като 
локални, краткотрайни, временни и обратими; 

 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: 

 
Възложителят е уведомил за намерението си община Димитровград и кметство гр. Меричлери, 
а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник „Хасковска Марица” от 
10.02.2014г. Към момента на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, 
ал. 9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ Хасково, в община Димитровград и кметство гр. 
Меричлери, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу 
реализацията на инвестиционното предложение. До подготовката на настоящето решение в 
РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното 
предложение.  

И ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Дейността да бъде реализирана след провеждане на процедура и получаване на 
разрешително по Закона за водите в БД Източнобеломорски район Пловдив. 

2. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране 
и експлоатация на ИП. 

3. По време на сондирането (при изграждане на ТК) изхвърлянето на промивната течност 
и битови отпадъци да става на определените за целта мест . 

4. Да се спазват изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006г. за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. 

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения 
му капацитет.  

Настоящото решение за «Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на 
съществуващ обект – животновъдна ферма» в УПИ IХ, кв.10 землище на гр. Меричлери, 
община Димитровград, област Хасково 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. 

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 
Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

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. 

 

 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 

 
Дата: 07.03.2014г. 


