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Изх. №ПД-151/01.04.2015г. 

 

До 

Дейзимекс ООД 

бул.Съединение №2 

гр.Хасково 

 

 

ОТНОСНО: Изграждане на водопровод за геотермална вода от сондаж № 2, намиращ се 

в УПИ Х кв. 10 по КРП на с. Мин. бани, общ. Мин. Бани, обл. Хасково 

 

Уважаеми г-н Чонков, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-151/26.03.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на водопровод за геотермална вода от сондаж № 2, намиращ се в УПИ Х кв. 10 

по КРП на с. Мин. бани, общ. Мин. Бани, обл. Хасково, 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: 

Изграждане на водопровод за геотермална вода от сондаж № 2”, намиращ се в УПИ Х кв. 

10 по КРП на с. Мин. бани, общ. Мин. Бани, обл. Хасково, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 

от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, целта на инвестиционното предложение е водовземане 

на минерална вода от Сондаж № 2, намиращ се в УПИ Х кв. 10 по КРП на с. Мин. Бани, 

необходима за захранване изграденият и въведен в експлотация басейни и детски басейн с 

Удостоверение за въвеждане в експлотация № 7/09.08.2012г. Общата дължина на 

водопровода ще е L -720,80 м., като изграждането на новият водопровод ще започне от 

сондаж № 2, преминава по уличната регулация в посока изток, покрай терариум и парк за 

отдих, улична регулация от от.424 до от. 140 и завършва във водомерна шахта разположена 

до УПИ Х, кв. 10 по КРП на с. Мин. Бани, собственост на възложителя съгласно 

Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 79, том III, рег. № 5529, дело 

№ 409 от 2005г. Водопровода ще бъде изграден подземно с ПЕВП тръби Ф 90/РN 10, като 

сервиута от двете странина водопровода ще бъде по +0,35 м или общо 0,70 м. За измерване 

на разраходваното водно количество се предвижда да се монтира водомерен възел, 

непосредствено след водовземането и получаване на разрешително от общ. Минерални 

бани. Точните размери на на шахтата и арматурата в нея са предмет на друг проект. Втори 

контролен водомерен възел се предвижда да се монтира във водомерна шахта преди 

влизането на водомера в имота. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. Имота е електроснабден и не се налага изграждане на нов електропровод. 

По време на експлоатацията не се очаква генериране на опасни за околната среда, 

населението и животинския свят отпадъци. Дейността на обекта не е свързана с генериране 

на промишлени и производствени отпадъци, създаващи проблеми по отношение на тяхното 

събиране, извозване и депониране.Стройтелните отпадъци образувани по време на 

изграждане на водопровода ще се депонират на място оказано от общ. Минерални бани. 



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 № 2; 

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 № 2, при условията и по реда на Закона за водите и 

Наредба № 1 от 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.  

Трасето на предвидения за изграждане водопровод 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 изграждане на водопровод за геотермална вода 

от сондаж № 2, намиращ се в УПИ Х кв. 10 по КРП на с. Мин. бани, общ. Мин. Бани, обл. 

Хасково 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, в това число Закона за водите.   
 

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 
 


