
Представено от ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ към МВР уведомление за 
„Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 
607/30.05.2019г. 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 ново водовземно съоръжение - тръбен 

кладенец в ПИ 44570.236.138 гр. Любимец. Тръбният кладенец е необходим за техническо 
водоснабдяване на „Специален дом за временно настаняване на чужденци“ в същия имот. 

Изграждането на ТК включва: прокарване на сондаж с диаметър 350 мм до 50 м, 
затръбяване с филтърна експлоатационна колона Ф160 мм, запълване задтръбното 
пространство с промита речна баластра фракция 5/15, задтръбна циментация, хидрогеоложки 
тестове на тръбния кладенец, оборудване с измервателна апаратура /водомер, нивомер/. 

Дълбочината на тръбния кладенец е до 50 м. При прокарването не се използват взривни 
вещества. 

Географските координати на проектния тръбен кладенец са: В=41°50'13,6" и 
L=26°05'38,5" и H=62м. 

Необходимото годишно водно количество за осъществяване на дейностите е 
Q=29500м3/годишно. 

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-01-402(1)/21.06.2019г., 
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 представлява изменение и разширение на 
инвестиционно предложение съгласно приложение № 2, като това изменение самостоятелно 
попада в обхвата на т. 2 буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2 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 44570.236.138 по КК на гр. Любимец, в който се 
предвижда изграждане на тръбен кладенец 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 
BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 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 Любимец. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 24.06.2019г./ 


