
Представено от ОБЩИНА ХАСКОВО уведомление за инвестиционно предложение за 
„Дублиране на 4 бр. кладенци /№№ 2, 4, 6, 8/ от съществуващи 8 броя“ находящи се в 
местност „Терс дере“ на ПС „Северна зона“, град Хасково 

 

Във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) 
Хасково уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП) с вх. № ПД-
315/17.08.2017 г., приемаме представената информация като уведомяване на компетентния 
орган по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС). На основание чл. 5, ал. 1 
Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.): 

1. Инвестиционното предложение предвижда изготвяне на проект за подмяна 
/дублиране/ на 4 броя кладенци /№№ 2, 4, 6, 8/ от съществуващите 8 броя, находящи се в 
местност „Терс дере“ на ПС „Северна зона“ в град Хасково и проект за добив от осем броя 
тръбни кладенци (ТК) с годишен обем Qгод. = 1 100 000 м3. Тръбните кладенци са изградени 
през периода 1962-1968 г., като през 2016 г. от тях са дублирани кладенци с №№ 1, 3, 5 и 7. 
Тръбните кладенци са разположени в права линия на разстояние 120 м един от друг. До 
момента тръбните кладенци от №1 до №8 работят на помпажен, прекъснат режим, като общия 
дебит на подаваната вода в годишен аспект е Qгод. = 240 000 м3. Тръбните кладенци /№№ 2, 4, 
6, 8/ са аварирали, силно песакуват, което предполага, че има нарушение или разкачване на 
обсадната колона. Същите след дублирането ще станат с №№ 2а, 4а, 6а, 8а. 

Друга предпоставка за инвестиционното предложение е изискването на Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район“ за обособяване на помпените станции, като 
самостоятелна единица с проект за СОЗ и търсене на оптимизация на водните количества, 
компенсация от занижените количества от шахтовите кладенци при ПС „Ябълково“, с по – 
големи количества вода и по малки енергийни загуби от ПС „Северна зона“.  

Сондажните работи ще се извършват на площадката на ПС „Северна зона“, като 
дублираните ТК ще се намират на около 10 м източно от съществуващите, с което не се 
нарушава разстоянието между ТК. Най – голямото разстояние от ТК № 2а до ТК № 8а е 700 м 
в посока север-юг. Тъй като не се очакват съществени разлики в геоложкия профил, 
сондажните работи ще се провеждат с една и съща сондажна техника, при едни и същи 
условия. Сондирането ще се извършва роторно с глинеста промивка. 

Ще се прокара проучвателен сондаж с дълбочина 60 м и диаметър ф=130 мм, с цел 
определяне на точния геоложки профил. 

Кладенец № 2 се намира в пи 77195.219.29, кладенец № 4 - пи 77195.219.18, кладенец 
№ 6 - пи 77195.219.16 и кладенец № 8 - пи 77195.219.14. 

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по 
Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от същото 
приложение, поради което съгласно на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

2. Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на ИП трябва да се развият и 
други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те 
също ще се включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в 
обхвата на приложение 1 и 2 от ЗООС. 

3. Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо режимите, 
определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на 
Източнобеломорски район. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите 
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(ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-102/07.09.2017 г., 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 
целите на околната среда при спазване на определени условия. 

4. Обръщаме Ви внимание, че за да се считат за изпълнени задълженията Ви по 
смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, Обн., ДВ, бр. 91 от 
25.09.2002 г., ….., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) трябва да информирате 
писмено в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение засегнатата 
общественост, като обявите предложението на интернет страницата си, ако имате такава, и 
чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. В тази връзка, следва 
да представите доказателства за извършеното уведомяване. 

5. Необходимо е да представите документ, който Ви дава право да бъдете възложител 
на инвестиционното предложение по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на 
ЗООС - „Възложител на инвестиционното предложение” е обществен орган, физическо или 
юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт 
има право да инициира или кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че кладенци №№ 2, 4, 6, 8 от съществуващите 8 бр. на ПС Северна зона, гр. Хасково, 
за които се предвижда дублиране не попадат 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 разположена до кладенците предмет на 
инвестиционното предложение е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС 
с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

 

Копие на писмото е изпратено до община Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район“. 
 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 08.09.2017г./ 


