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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 56 ПР/2017г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 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 Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 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) и въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 
6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища 
от РЗИ – Хасково и БД ИБР – Пловдив 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 
77195.723.3 по кадастралната карта на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково“, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
възложител: Сдружение с общественополезна дейност „ТЕНИС КЛУБ ХАСКОВО 2015“ 

седалище: гр. Хасково, ул. „Кюстенджа“ № 7, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 176955900 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец в имот № 
77195.723.3 за нуждите от вода за оросяване на тенис кортове в имот № 77195.714.165 по КК 
на гр. Хасково. Тръбният кладенец е с проектна дълбочина до 25,00 м. 

Координатите на точката на проектното съоръжение са представени в табличен вид: 

Координатна система – 1970г. 
Х  4578927,643 Y  9427660,117 H 180,55 

Координатна система- WGS84 
B  41056`06,36`` L 25033`08,82`` H 222,19 

Координатна система – BGS 2005  
Х 4644432, 919 Y 504349, 981  H 180,78 

 
Предвижда се осигуриване на водно количество със следния разчет:   

Цели на 
водовземането 

Дневен воден 
обем, м3/ден 

Годишен воден 
обем, м3/год. 

Средноденонощен 
дебит, л/сек. 

Максимален 
дебит, л/сек. 

Оросяване на 
тенис кортове 

54,25  11 392,50 0, 630 3,00 
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Съоръжението ще има следната конструкция, съобразена с очаквания геоложки профил  

и хидрогеоложки условия в района:  

Интервал 
от ÷ до, м 

Вид на обсадните тръби 
Дължина на 
филтрите, м 

Задтръбно 
пространство 

0,0 ÷ 5,0 
Плътна, PVC - тръба 

Ø 160 х 6,2 мм 
- циментация 

5,0 ÷ 15,0 
Филтри, PVC - тръба 

Ø 160 х 6,2 мм 
10,0 

речен филц 
4-16 мм 

15,0 ÷ 21,0 
Плътна, PVC - тръба 

Ø 160 х 6,2 мм 
- 

речен филц 
4-16 мм 

21,0 ÷ 24,0 
Филтри, PVC - тръба 

Ø 160 х 6,2 мм 
3,0 

речен филц 
4-16 мм 

24,0 ÷ 25,0 
Плътна, PVC - тръба 

Ø 160 х 6,2 мм 
- 

речен филц 
4-16 мм 

Изхождайки от проучвателните работи и литоложкия разрез, схемата на изпълнение на 
тръбния кладенец ще бъде следната: 

 Сондажните работи ще се извършват със сондажна машина УРБ 3А3 с глинеста 
промивка. Сондирането ще се извърши роторно с „права“ циркулация на промивната 
течност. За промивна течност ще се използва глинеста промивка (воден разтвор на активиран 
бентонит). 

 Спускане на експлоатационно-филтрова колона от PVC - тръби с диаметър Ø 
160/6,2 мм в интервала от 0 м до 25,0 м. 

 Извършване на гравийна засипка в интервала от 2,0 м до 25,0 м. 
След полагането на гравия ще се извърши ерлифтно водочерпене и ще се провери дали 

засипката е слегнала и ако е необходимо ще се добави до кота терен. 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение 2 на 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот № 77195.723.3, в който се предвижда изграждане на тръбен кладенец за 
нуждите от вода за оросяване на тенискортове в имот № 77195.714.165 по КК на гр. Хасково 
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 е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г. 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.  

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 
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тръбен кладенец в имот № 77195.723.3 за нуждите от вода за оросяване на тенискортове в 
имот № 77195.714.165 по КК на гр. Хасково, няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 
 

 
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: 

1. Експлоатацията на тръбния кладенец е свързана с ползване на природен ресурс – 
подземни води. 

2. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова 
или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

3. При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генерирани известни 
количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. 
Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци, освен при 
извършване на аварийно-ремонтни работи. 

4. При евентуални замърсявания на почвата с горивно-смазочни материали от 
използваните машини ще се извърши изгребване на почвата на дълбочина 0,2 м под 
проникването, след което ще се извърши рекултивация на терена. 

5. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, 
застрашаващи околната среда и човешкото здраве.  

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Водовземното съоръжение ще се изгради в имот № № 77195.723.3 по КК на гр. 
Хасково. 

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив 
с изх. № КД-04-111/20.03.2017г. инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната 
среда, като се уточнява че: 

2.1. Според представената информация мястото на реализация на 
инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло „р.  
Харманлийска река от вливане на р. Хасковска до устие“ с код BG3MA100R234, 
което е определено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Площта 
на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 
3.3.2 от ПУРБ на ИБР. Инвестиционното предложение попада в рамките на подземно 
водно тяло „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково“ с код 
BG3G00000NQ009. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно 
водно тяло с код BG3G00000NQ009 е в лошо химично състояние във връзка със 
завишени съдържания на манган, желязо и амониеви йони (съгласно Наредба № 1 
10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и определени 
прагови стойности) и добро количествено състояние. Площта на ИП попада в уязвима 
зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

2.2. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален 
риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени 
съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени 
в чл. 146 е от Закона за водите. 
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2.3. Според утвърдения План за управление на речните басейни от БД ИБР – 
Пловдив към Раздел 7 „Програма от мерки за постигане на целите за опазване на 
околната среда“ за подземно водно тяло BG3G00000NQ009 няма забрани, въведени в 
ПУРБ на ИБР по отношение на конкретното ИП. 

2.4. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй 
като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от 
наводнения в ИБР. 

2.5. В района на ИП съществуващи други обекти от характера на ИП се 
използват за промишлени цели, напояване и други цели. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква 
реализацията му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване на природни 
местообитания предмет на опазване в близкоразположената защитена зона 
BG0001031 „Родопи Средни“. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на близкоразположената защитена зона BG0001031 
„Родопи Средни“, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея.    

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания 
предмет на опазване в близкоразположената защитената зона, в която попада, като 
резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, 
проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер.  

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително 
същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и 
целите на опазване в близкоразположената защитена зона BG0001031 „Родопи 
Средни“.  

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 

компонентите на околната среда и здравето на хората. 
2. Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е 

преценена като незначителна при спазване на поставените в настоящото решение 
условия. Основен мотив за това е видът и характерът на ИП. 

3. По време на строителството и експлоатацията на кладенеца не се очаква замърсяване 
на земните недра и почвите. Въздействието върху земните недра при строителството 
ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ.  

4. По време на строителство въздействието от шума ще бъде пряко, временно само за 
периода на сондиране и се отнася предимно за работната среда. При използване на 
изправна техника и в светлата част на деня шумовото натоварване ще се сведе до 
възможния минимум. По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване. 
Въздействие може да има само при извършване на ремонтни работи или при аварийни 
ситуации. 

5. Площадката, която ще бъде заета по време на изпълнението на инвестиционното 
предложение, попада напълно в площта на имота и е с размери равни на мястото, 
необходимо за разполагане на сондажната техника и обслужващата механизация 
(приблизителна площ 10 - 20 м2). 

6. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 
се очаква трансгранично въздействие. 
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7. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-703#1/07.06.2017г. на 
основание предложената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се предполага риск 
за здравето на населението.  

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 
писмено за инвестиционното си предложение Община Хасково. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
направил публикация на интернет страницата за обяви „ALO.bg“, за информиране на 
заинтересованите лица и общественост за достъпа до информацията по Приложение 2 
и за изразяване на становища. 

3. С писмо с вх. № ПД-52(5)/23.05.2017г. възложителят уведомява РИОСВ - Хасково, че 
при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС не са постъпили възражения относно разглежданото инвестиционно 
предложение. 

4. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на Община 
Хасково в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази 
връзка: 

 С писмо с рег. индекс 92-673-5#1/14.06.2017г. Община Хасково уведомява 
РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС за 14-дневен срок на интернет страницата на 
общината и на информационното табло в сградата на адрес: гр. Хасково, ул. „Михаил 
Минчев“ №3, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото 
инвестиционно предложение. 

5. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановения 
срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 
 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от 
дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предолжение. 

2. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, 
ал. 7, т.1 от Закона за водите. 

3. Водата от тръбния кладенец да не се използва за питейно-битово водоснабдяване. 
 

 
 
 

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

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ - Хасково). 
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На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 
Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 
 
 
 
ИНЖ. Д. ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите - Хасково 
 
 
Дата: 19.06.2017г. 
 
 
 


