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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 39- ПР / 2013г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 
на основание чл. 93, 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 Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с  ал. 3 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), 
представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата по ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от Регионална 
здравна инспекция - Хасково 

 

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: “Водовземни съоръжения (сондажни кладенци)” в УПИ IV, кв. 10 и УПИ ХII, кв.11, 
с. Коларово, общ. Харманли, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве   
 
възложител: „Телиш” АД, гр. София 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя водовземни 

съоръжения (сондажни кладенци), по един брой в УПИ IV, кв. 10 и УПИ ХII, кв. 11, с. Коларово, 
общ. Харманли, с цел подобряване на водоснабдяването на Винарска изба “Кастра рубра” 
изградена в УПИ IV, кв. 10, с. Коларово. 

Изборът на инвеститора е направен въз основа на собствени проучвания. Имотите са 
негова собственост и местата на водовземания са в непосредствена близост с винарската 
изба, за която ще се използва водата.  

Предвижда се сондиране на дълбочина около 80 м и изграждане на тръбни кладенци с 
диаметър 200-250 мм, в рамките на цитираните по-горе имоти в с. Коларово, общ. Харманли, 
собственост на “Телиш” АД. Площта, която ще се заеме от всеки сондаж заедно със 
съоръженията за електрозахранване и водочерпене не надвишава 3-5 м². Очакван максимален 
дебит за всеки един от сондажите е между 0.5 и 1.5 л/с. При сондирането не се предвижда 
ползване на взрив. Обемът на изкопаните при сондирането земни и скални маси ще бъде 
около 6-7 м³ от всеки сондаж. 

Захранването с ток на помпените агрегати ще се осъществи от изградената мрежа на 
“ЕВН Електроразпределение България” ЕАД, КЕЦ Харманли за винарската изба в УПИ IV, 
кв.10. 

Достъпът до площадките ще се осъществява по съществуващата улична мрежа, без да 
е необходимо изграждане на нови пътища за достъп. 

По време на строителството – евентуално минимално количество строителни отпадъци - 
изрезки от тръби, филтри и др,  които ще се транспортират и депонират на място, определено 
от Община Харманли. 
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Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 
опазване на околната среда (т.2,г) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 
1 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, ДВ. Бр. 73/2007г., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 
октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

МОТИВИ: 
 

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: 
 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда сондиране на 
дълбочина около 80 м. и изграждане на два броя водовземни съоръжения (сондажни 
кладенци) с диаметър 200-250 мм в УПИ IV, кв. 10 и УПИ ХII, кв. 11, с. Коларово, 
общ. Харманли в имоти, собственост на възложителя. Очакван максимален дебит за 
всеки един от сондажите -  между 0.5 и 1.5 л/с. Изграждането на сондажни кладенци 
е необходимо за подобряване на водоснабдяването на Винарска изба “Кастра рубра;  

 Строителните дейности ще са в следната последователност: 
- Отнемане на хумуса от местата на сондиране; 
- Направа на сондажи; 
- Монтаж на PVC тръби с диаметър до 300 мм.; 
- Засипване с филц; 
- Възстановяване на хумуса; 

 Природните ресурси, които ще се използват за реализация на инвестиционното 
предложение са пясък, чакъл (филц), а по време на експлоатацията - вода и 
електрическа енергия; 

 При строителните (изкопните) работи се извършва почистване на хумуса и 
оползотворяването му в рамките на имота; 

 Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на 
предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура – ще се използва съществуваща улична мрежа на с. 
Коларово; 

 Преди реализиране на инвестиционното предложение ще бъде проведена 
процедура в БД ИБР Пловдив за получаване на разрешително за водовземане по 
Закона за водите 

 Въздействие върху качеството на въздуха – не се очаква. Източници на 
неорганизирани емисии се явяват строителните машини по време на строителство 
на обектите, но те ще са незначителни и кратковременни; 

 В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на 
инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че са взети мерки за 
намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това 
изключва възможността от въздействието на инвестиционното предложение върху 
околната среда или т.нар. кумулиранe с други сходни предложения;  

 При реализиране на инвестиционното предложение се очаква незначително 
количество битови отпадъци, които ще бъдат събирани в полиетиленови чували и 
съответно ще се извозват до депо, указано от общината;  

 При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква възникване на 
инциденти;  
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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: 
 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти: 
УПИ ХII, кв. 11 с. Коларово, общ. Харманли, собственост на “Телиш” АД,  

- географски координати на бъдещия сондажен кладенец (WGS 1984): 
B = 41°58'12.9  и  L = 26°01’25.5 

и 
УПИ IV, кв. 10 с. Коларово, общ. Харманли, собственост на “Телиш” АД,  

- географски координати на бъдещия сондажен кладенец (WGS 1984): 
B = 41°58'13.3  и  L = 26°01’15.5 

Не е необходима площ за временни дейности; 

 Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района;  

 Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 
уязвими, защитени и санитарно - охранителни зони;  

 
 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че УПИ IV, кв. 10 и УПИ ХII, кв. 11, с. Коларово, общ. Харманли, в които ще се 
реализира инвестиционното предложение за изграждане на водовземни съоръжения 
(сондажни кладенци), 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. В близост до посочените имоти се намират ЗЗ „Сакар” BG0000212 за опазване на 
природните местообитания, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. (на приблизително 
3500 м) и ЗЗ „Радинчево” BG0002020 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-783/29.10.2008г.(на приблизително 3500 м)   
 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 
водовземни съоръжения (сондажни кладенци) в УПИ IV, кв. 10 и УПИ ХII, кв. 11, с. Коларово, 
общ. Харманли няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет 
на опазване в цитираните по- горе близко разположени защитени зони. 

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на водовземни 
съоръжения (сондажни кладенци) е ограничен и локален в рамките на 
разглежданите имоти; 

 Теренът, предвиден за реализация на намерението е определен и е с по-голяма 
площ от необходимото, поради което не се налага ползване на други терени и 
земеделски почви; 

 Не се очакват въздействия върху почвата, земните недра, ландшафта, минералното 
разнообразие и природните обекти в района; 

 Като цяло, не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят 
на качеството на атмосферния въздух в района; 

 Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-398/26.03.2013г. не се 
предполага риск за здравето на населението;  

 Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като 
локални, краткотрайни, временни и обратими; 
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 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 
спрямо границите на Република България; 

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

 
Възложителят е уведомил за намерението си община Харманли и кметство с. Коларово, 

а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник „Новини” от 8-14.03.2013г. Към 
момента на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата 
за ОВОС в РИОСВ Хасково, в община Харманли и кметство с. Коларово, не са изразени устно 
или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 
предложение. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили 
жалби или възражения срещу инвестиционното предложение.  
 
 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения 
му капацитет.  

Настоящото решение за “Водовземни съоръжения (сондажни кладенци)” в УПИ IV, кв. 10 и 
УПИ ХII, кв.11, с. Коларово, общ. Харманли не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 
Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

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 осъществяването на инвестиционното предложение. 

 

 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 

 

 
 
 
Дата: 10.04.2013г. 


