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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 34 ПР/2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 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 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив  

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение за „Изграждане на  ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“, в имот с 

идентификатор 77195.734.291 по КК на гр. Хасково, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото 

здраве 

 

възложител: „ЛЪКИ ДЖИ“ ЕООД 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение - 

тръбен кладенец за водоснабдяване на имот с идентификатор  77195.734.291 по КК на гр. 

Хасково. То включва: прокарване на сондаж с диаметър Ø350, затръбяване с филтърна 

експлоатационна колона Ø160, запълване задтръбното пространство с промита речна баластра 

фракция 5/15, задтръбна циментация, хидрогеоложки тестове на тръбния кладенец, оборудване 

с измервателна апаратура/водомер/. Дълбочината на тръбния кладенец е до 80 м. 

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 с идентификатор №77195.734.291, площ 0,968 дка, НТП за друг обществен 

обект, комплекс по КК на гр.Хасково, за който се предвижда изграждане на ново водовземно 

съоръжение – тръбен кладенец не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии, както и в границите 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 (приблизително 2400 м). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 



 2 

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. 94 от 30.11.2012 г.) и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 

горецитираната близкоразположена защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, 

ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и същата е проведена през процедурата за 

преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

М О Т И В И: 

 

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. Инвестиционното предложение е за изпълнение на един тръбен кладенец с дълбочина  

до 80,00 м, с цел захранване на термопомпа, измиване на бетонови площадки и поливане 

на зелени площи. 

2. Тръбният кладенец ще се прокара със сондажна апаратура МБУ-20АГ с хидромотор, 

твърдосплавно с триролково длето.  

3. Изграждането на тръбния кладенец включва: 

 прокарване на сондаж с диаметър Ø 350;  

 затръбяване с филтърна експлоатационна колона Ø 160;  

 запълване задтръбното пространство с промита речна баластра фракция 5/15;  

 задтръбна циментация; 

 хидрогеоложки тестове на тръбния кладенец;  

 оборудване с измервателна апаратура /водомер/. 

4. При прокарване на сондажа ще се генерира водно - почвена суспензия, която ще се 

утаява в шахта. Водата след утаяването ще се използва многократно - до завършване на 

сондажа. Получената утайка /шлам/ от прокарване на сондажа ще е с обем 7,7 м
3
. Същата 

ще се извозва от лицензирана за това фирма.  

5. При прокарването на тръбния кладенец не се предвижда използване на взривни 

вещества. 

6. По време на изграждането на тръбния кладенец ще се използва вода за охлаждане на 

триролковото длето на сондата - вода до 20 м
3
. След пускане на филтърно-обсадната 

колона задтръбното пространство ще се запълни с 6,0 м
3
 калибрована речна баластра, 

фракция 5/15 мм. 

7. Според становище на БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-62/24.02.2016г. поради вида и 

характера на инвестиционното предложение степента на въздействие от реализация на 

ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна, при спазване на 

поставените условия в настоящото решение. Инвестиционното предложение е 

допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 

1. Водовземното съоръжение - тръбен кладенец ще се изгради в имот с идентификатор 

77195.734.291 по КК на гр. Хасково. 

2. Географските координати на проектния тръбен кладенец са:  

N = 41°55'47,4", E = 25°34'12,8".  

3. Инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло "Река 

Харманлийска и притоци до устие" с код BG3MA100R011.  

4. Инвестиционното предложение попада в рамките на подземно водно тяло в рамките на 

подземно водно тяло BG3G00000NQ009 - Порови води в Неоген - Кватернер - 

Хасково. Инвестиционното предложение не попада и не граничи с пояси на СОЗ. 
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5. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на 

възложителя. 

 

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

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот с идентификатор №77195.734.291, площ 0,968 дка, НТП за друг 

обществен обект, комплекс по КК на гр.Хасково, за който се предвижда изграждане на 

ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите 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 (приблизително 2400 м). 

2. 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 ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот с идентификатор 

№77195.734.291 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.  

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 

предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху 

компонентите на околната среда. 

2. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-378#1/21.03.2016г. на основание 

предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 

не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестицинното 

предложение при условие, че водата е предназначена само за технически цели и няма да 

се ползва от обществени и производствени обекти за питейно-битови цели. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие. 

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

1. Съгласно изискванията на чл. 4 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 

публикувал обява във вестник „Хасковска Марица“ за мястото и начина на достъп на 

информацията по Приложение № 2. 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 

Община Хасково в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. С 

писмо с рег. индекс: 53 Л-125-2 #2 Oбщина Хасково уведомява РИОСВ - Хасково, че при 

обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС на информационното табло в сградата и на интернет страницата на общината за 

14 - дневен срок, не са постъпили възражения относно разглежданото инвестиционно 

предложение. 

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок 

не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 
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ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по 

реализиране и експлоатация на инвестиционното предолжение. 

2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става 

на определените за тази цел места. 

3. Водата от тръбния кладенец може да се полза само при спазване на всички процедури по 

разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ. 

4. При използване водата за поливане на зелени площи, да отговаря на изискванията на 

Наредба №18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски 

култури. 

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение за „Изграждане на  ново водовземно съоръжение - тръбен 

кладенец“, в имот с идентификатор 77195.734.291 по КК на гр. Хасково 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. 6 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). 

На основание чл. 93, ал. 7 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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция по  

oколната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 01.04.2016г. 

 

 

 


