
 

Представено от Б. Георгиев и Х. Димитров уведомление за инвестиционно предложение за 

Изграждане на къмпинг с 32 броя модулен брой помещения – бунгала и 32 броя места за 

паркиране на каравани и кемпери 

Днес, 05.05.2021г, във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 

ПД- 381/01.04.2021г., 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, обн. ДВ, бр. 25 от 18 

март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), РИОСВ Хасково информира за следното: 

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

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на къмпинг с 32 броя модулен брой 

помещения – бунгала и 32 броя места за паркиране на каравани и кемпери в ПИ с идентификатор 

51682.44.656, находящ се в землището на село Николово, общ. Хасково. Имотът ще бъде ограден, с 

пропускателен пункт, като се предвижда да има вход за пешеходци и моторни превозни средства. 

Ще се изгради вътрешна пътна и алейна мрежа и свободни площи за общо ползване – озеленени с 

подходяща растителност, подходящи за разполагане на палатки. Предвижда се изграждане и на 

спортни, детски и други площадки, както и обособени места за грил скара, за барбекю и за огън на 

открито с пейки и маси, два офиса за администрацията и персонала, склад, магазин, бистро. Поради 

липса на изградена водоснабдителна и канализационна система в района, за водоснабдяване на 

обекта се предвижда къмпинга да се захранва за питейно-битово водоснабдяване с цистерна 10м3, 

водата за която ще се доставя ежедневно с водоноска от обект в село Николово /хотел Мурсала/, 

собственост на фирма „ВМ+К инвест“, с която има предварително съгласие. Формираните битово-

фекални води от обекта ще се заустват в предвидени за изграждане водоплътни изгребни ями в 

имота, които периодично ще се почистват. 

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) с изх. № ПУ-01-

424(1)/29.04.2021г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, инвестиционното 

предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021) ЗВ и 

подзаконовите актове към него, при спазване на условията, посочени в становището. 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 12, 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 поземлен имот с идентификатор 51682.44.656 с НТП „нива“, местност „Кьокер“ 

находящ се в с. Николово, общ. Хасково, в който се предвижда изграждане на къмпинг с 32 броя 

модулен брой помещения – бунгала и 32 броя места за паркиране на каравани и кемпери 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 е 

защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за 

опазване на природните местообитания /на отстояние 3116 м/. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 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, която 

процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 
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Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до Община Хасково, кметство село Николово и БД ИБР 

Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 05.05.2021г./ 


