
Представено от МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

уведомление за „ВР 1501/Проектиране и изграждане на полеви лагер с комунално-битов 

сектор, спални помещения и пречиствателни съоръжения на В.Ф. 22 280 – Корен“ 

 

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

521/05.05.2020г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) РИОСВ – Хасково Ви 

информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Учебен полигон – Корен /УП-Корен/ е действащ войскови район, разположен в два 

поземлени имота: имот с идентификатор 38580.22.96 и имот с идентификатор 38580.10.43. Към 

настоящия момент на територията на УП-Корен (в имот с идентификатор 38580.10.43) работят 

постоянно 150 човека. На територията на полигона са разположени сгради и съоръжения, част от 

които са силно амортизирани и негодни за експлоатация. 

Предвижда се изграждане на нов, съвременен полеви лагер със съответни нови мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура (ВиК, Електро-мрежи, външни разпределителни 

касети, захранващи комуникационно-информационни кабелни линии, площадков път, бетонови 

площадки и районно осветление); отделните функционални сектори на учебния полигон да бъдат 

обособени от групи контейнери, изградени от стоманена конструкция и термопанели, които по 

възможност да са преместваеми; обезпечаване на Учебния полигон в противопожарно отношение; 

изграждане на вертикална планировка, пътна мрежа, тротоари и пешеходни алеи в района на лагера 

и премахване на 7 бр. силно амортизирани сгради. 

УП - Корен ще се използва основно за учебна и тренировъчна дейност на Военни 

формирования от състава на Сухопътни войски. Капацитет на лагера - до 800 души. Обща 

използвана площ - 159 245 кв. м. 

Нова техническа инфраструктура – площадкови пътища, електропровод, водопровод и 

канализация, ще бъдат изградени в границите на войсковия район, за захранване на отделните групи 

контейнери. За реализиране на ИП се предвижда извършване на изкопни работи за изграждане на 

фундаменти за контейнерите. Предполагаема дълбочина на изкопите – до 2 м. Не се предвижда 

използване на взрив. 

Захранването на полигона с вода за питейно-битови нужди се извършва от съществуващ 

сондаж, разположен в границите на имота. 

Предвижда се генерираните битово-фекални отпадъчни води, формирани при 

експлоатацията на полевия лагер по време на учения да се отвеждат в пречиствателна станция. 

Същата ще се ситуира в поземлен имот с идентификатор 38580.10.43. Дебит на отпадъчната вода: 

Количество на отпадъчните води: Qсред.дн= 104,50 м3/ден Qмакс.дн= 114,00 м3/ден., 

Qмакс.ч.=11,88 м3/ч. Приемник на пречистените отпадъчни води е дерето на река Бързей, 

преминаващо в близост до УП - Корен. Пречиствателната станция ще бъде модулен тип, състояща 

се от няколко правоъгълни контейнера, разположени последователно и паралелно. 

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-01-346(1)/19.05.2020г., инвестиционното предложение е 

допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН 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. 11 буква „в“ 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 имоти с идентификатори 38580.22.96 и 38580.10.43 по КК на с. Корен, общ. Хасково, 
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за които се предвижда изграждане на нов полеви лагер с ЛПСОВ 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 имота предмет на 

инвестиционното предложение е защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 2900 м.). 

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 и кметство на с. Корен. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 21.05.2020г./ 


