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Изх. №ПД-106/08.04.2015г. 

 

До  

Танка Йорданова 

 

ОТНОСНО: Водовземане на минерална вода от Сондаж № Сн-2ВП+Сондаж №Сн-4ВП 

чрез събирателната шахта от находище на минерална вода „Хасковски минерални бани” 

с.Минерални бани, община Минерални бани към "Къща за гости-Дани" върху УПИ  №IX-65, 

кв.1 по регулационния план на с.Минерални бани, община Минерални бани  

 

Уважаема г-жо Йорданова, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-106/09.03.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

водовземане на минерална вода от Сондаж № Сн-2ВП+Сондаж №Сн-4ВП чрез 

събирателната шахта от находище на минерална вода „Хасковски минерални бани” 

с.Минерални бани, община Минерални бани към "Къща за гости-Дани" върху УПИ  №IX-

65, кв.1 по регулационния план на с.Минерални бани, община Минерални бани, на 

основание чл.6а 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 

11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Водовземането на минерална вода от Сондаж № Сн-2ВП+Сондаж №Сн-4ВП чрез 

събирателната шахта от находище на минерална вода „Хасковски минерални бани” 

с.Минерални бани, община Минерални бани към "Къща за гости-Дани" върху УПИ  №IX-

65, кв.1 по регулационния план на с.Минерални бани, община Минерални бани, попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

След преглед на постъпилата информация се установи, че възложителят предвижда 

водовземане на минерална вода от Сондаж № Сн-2ВП+Сондаж №Сн-4ВП, чрез 

събирателната шахта от находище на минерална вода „Хасковски минерални бани” с. 

Минерални бани, общ. Минерални бани. Възложителят е собственик на жилищна сграда с 

площ 90 кв.м., лятна къща с площ 10 кв.м и стопанска постройка с площ 30 кв.м, построени 

въз основа на отстъпено право на строеж в общински УПИ №IX-65, кв.1 по регулационния 

план на с. Минерални бани, общ. Минерални бани. Предвижда се реконструкция на 

жилищната сграда в къща за гости. Къщата за гости ще разполага с три броя стаи за 

семейно ползване със самостоятелна баня и санитарен възел. За осигуряване на пълноценни 

условия за балнеолечение и профилактика на посетителите на  къщата за гости се 

предвижда в баните да бъдат инсталирани по една вана за основни водни процедури. 

Съоръженията ще бъдат захранвани с минерална вода от Сондаж №Сн-2ВП+Сондаж №Сн-

4ВП чрез събирателната шахта от находище на минерална вода „Хасковски минерални 

бани” с. Минерални бани, общ. Минерални бани. При реализацията на инвестиционното 

намерение не е необходимо и не се предвижда промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. 

Съгласно Решение № 96/09.03.2011г., Министърът на околната среда и водите 

предоставя безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 г. на община Минерални 

бани находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 92 от 

Приложение № 2 на Закона за водите „Хасковски минерални бани”, с. Минерални бани, 

общ. Минерални бани, област Хасково, в т.ч. водовземните съоръжения – Сондаж № Сн-



2ВП и Сондаж № Сн-4ВП и събирателната шахта, в която постъпва минералната вода 

от тях, Сондаж № Сн-3ВП и каптиран извор КЕИ № 5 –чешма; 

Съгласно условие 6.3 от Решение № 96/09.03.2011г, Общинският съвет на Минерални бани 

издава разрешителни за водовземане от минерална вода от събирателната шахта, в 

която постъпва минералната вода от Сондаж № Сн-2ВП и Сондаж № Сн-4ВП и Сондаж 

№ Сн-3ВП, при условията и по реда на Закона за водите и Наредба № 1 от 2007г. за 

проучване, ползване и опазване на подземните води.  

Площите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите 

на защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 

обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните 

местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г.  

Посочените по – горе дейности свързани с водовземане на минерална вода от Сондаж № 

Сн- минерални бани” с. Минерални бани и реконструкция на жилищната сграда в къща за 

гости в УПИ  №IX-65, кв.1 по регулационния план на с. Минерални бани не попадат в 

позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с 

Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., посл. 

изм. обн., ДВ. бр. 82 от 26.10.2012г.) процедури по ОВОС и екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”. 

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

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 
 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


