
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 24 

 

 

Изх. №Д-300/08.10.2015г. 

 

До 

Овергаз инк./Русгеоком ЕАД 

ул.Филип Кутев №5 

р-н Лозенец 

гр.София 1407 

 

 

 

ОТНОСНО:  Работна програма за ликвидация на сондаж Р1 Тракия, блок „1-18 Тракия”  и 

рекултивация на работната площадка, разположена в имоти №№ 81116.73.5 и 81116.73.6 в 

землището на с.Чернодъб, общ. Свиленград. 

 

Уважаеми г-н Илиев, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ Д-300/11.08.2015г. на РИОСВ-Хасково за работна 

програма за ликвидация на сондаж Р1 Тракия, блок „1-18 Тракия”  и рекултивация на работната 

площадка, разположена в имоти №№ 81116.73.5 и 81116.73.6 в землището на с.Чернодъб, общ. 

Свиленград, 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: 

Ликвидацията на сондаж Р1 Тракия, блок „1-18 Тракия”  и рекултивация на работната 

площадка, разположена в имоти №№ 81116.73.5 и 81116.73.6 в землището на с.Чернодъб, общ. 

Свиленград, попада в обхвата на чл. 2, ал.2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, възложителят предвижда ликвидация на сондаж Р-1 Тракия, 

техническа и билогическа рекултивация на сондажната площадка и техническа рекултивация на 

пътя с висока товароносимост. Ликвидационните работи в сондажа ще започнат като същия 

временно се консервира и под наблюдение се регистрира отсъствие на признаци на 

въглеводороди с промишлено значение. След демонтиране и извозване на цялото техническо 

оборудване, сондажните машини, съоръжения и агрегати, и ликвидирането на търсещ сондаж Р-

1 Тракия, чрез поставяне на 3бр. изолационни/ликвидационни мостове, ще започне 

техническата рекултивация, която ще обхване комплекс от мероприятия, изпълнени в 

определена последователност и етапност във времето за възстановяване на нарушения терен и 

подготовката му за биологическата рекултивация. Техническата рекултивация включва: 

демонтиране на ограда; извозване на материалите от разкривката до депо; подравняване на 

площадката; засипване на земно-насипния утаител чрез връщане на обезводнения материал на 

пластове; изпаряване на водата от земно-насипния материал и резервоара се запълва със земни 

маси и обезводнен скален материал; разстилане и уплътняване на разнесения по площадката 

хумосен слой; риголване.  Биологичната рекултивация включва затревяване на терена с тревна 

смеска, включваща червена власатка, ливадна метлица, обикновена полевица, райграс. 

Временния технологичен път, който е използван за достъп до сондажната площадка ще остане в 

сегашното си състояние за улесняване достъпа на земеделски стопани до имотите им (писмо 

Изх.№ И-3746/20.07.2015г. на община Свиленград и писмо Изх.№КД-04-310/07.10.2015г. на 

БДИБР). 



Имоти №№ 81116.73.5 и 81116.73.6 в землището на с.Чернодъб, общ.Свиленград не попадат в 

границите на защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар” за опазване на природните 

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

При направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС, във 

връзка с чл.2, ал.2 от същата се установи, че предвидените дейности са допустими от гледна 

точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на 

водите (писмо от БДИБР Изх.№КД-04-310/07.10.2015г.).  

Във връзка с казаното по – горе работната програма (план) за ликвидация на сондаж Р-1 Тракия, 

блок „1-18 Тракия” и рекултивация на работната сондажна площадка не попада в обхвата на 

Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в същата процедури.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното 

предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

защитена зона BG0000212 „Сакар”. 

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 
 

 


