
Представено от „СКАЙ МОНТ“ ЕООД уведомление за „Изпълнение на един тръбен 
кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за 
противопожарни нужди на Предприятие за метални конструкции в град Хасково“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

371/21.03.2019г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Инвестиционното намерение е за изграждане на един тръбен кладенец за самостоятелно 

питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за противопожарни нужди на Предприятие за 
метални конструкции в имот ПИ 77195.731.256 град Хасково. 

Тръбният кладенец ще бъде изпълнен с дълбочина 64,0м. 
Филтърната част на проектния тръбен кладенец ще бъде заложена в неогенския водоносен 

хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G0000NQ009 „Порови води в Неоген - Кватернер – 
Хасково”. 

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ-3А3 - 
роторно, с права циркулация на промивната течност. В интервала от 0,00 до 64,00м ще бъде спусната 
колона от eтернитови тръби и филтри. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу 
преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 
1,5 х 100 мм. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще 
бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала над обсипката, ще бъде 
изпълнен циментов тампонаж. 

Географските координати на проектния тръбен кладенец в система WGS – 84 са: 
N 41°56'08.02''  E  25°35'49.53''. 
Водата от кладенеца ще се използва за самостоятелно питейно-битово и противопожарно 

водоснабдяване. 
Необходимото годишно водно количество за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване е 

до Qгод.= 1600 m3/годишно. 
Отпадъчните води се отвеждат в канализационната мрежа на град Хасково. 
Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 

изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 
относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково 
становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район“ с изх. № ПУ-01-252(3)/09.07.2019г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, 
посочени в становището. 

Така заявено 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. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково. 

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 имот с идентификатор 77195.731.256 по КК на гр. Хасково, за който се предвижда 
изграждане на тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за 
противопожарни нужди не попада 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 имота 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. 3 от 05.01.2018г.) 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, която процедура се 
съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до община Хасково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 11.07.2019г./ 


