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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 56 ПР/2013г. 
 

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, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон 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 
по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, 
от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ -Хасково 
 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение “Външно водоснабдяване” и “Кабелна линия НН за външно ел захранване” на 
обект: “База за отдих и спорт”  в ПИ 090008 и “Къща за гости” в ПИ 090007, з-ще с. Бисер, общ. 

Харманли,  местност “Овакър”. обл. 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: “Джогов” ЕООД, с. Бисер,  

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда:  

 Изграждане на подземен водопровод минаващ през ПИ 000059, ПИ 000078, ПИ 000664, 
ПИ 000013, ПИ 090007, ПИ 090009 и ПИ 090008  по КВС на с. Бисер с обща дължина на 
новопроектирания външен водопровод 409.14 м., за захранване с вода на “База за отдих и 
спорт” в ПИ 090008 и “Къща за гости” в ПИ 090007, з-ще с. Бисер, общ. Харманли; 

 Изграждане на кабелната линия НН преминаваща през ПИ 000059, ПИ 000078, ПИ 000664 
, ПИ 000658, ПИ 000012, ПИ 090007, ПИ 090009 и ПИ 090008  по КВС на с. Бисер с обща 
дължина на новопроектирания външен електропровод 441.62 м. за захранване с ел. 
енергия  на “База за отдих и спорт” в ПИ 090008 и “Къща за гости” в ПИ 090007, з-ще с. 
Бисер, общ. Харманли; 

Необходимостта от инвестиционното предложение е продиктувана от: захранване с вода и ел. 
енергия на новопредвиждащите се за изграждане: “База за отдих и спорт”  в ПИ 090008 и 
“Къща за гости” в ПИ 090007, з-ще с. Бисер, общ. Харманли, местност “Овакър”.  

Базата  за отдих и спорт ще се изгради  в ПИ 090008 в з-ще с. Бисер и ще включва в себе 
си: 

 административно-обслужваща сграда; 

 басейн; 

 спортно игрище; 

 благоустрояване; 
Обектът ще заеме цялата площ на имота възлизаща на 1.200 дка. Отпадъчните битово-
фекални води ще се заустват в водоплътна изгребна яма в рамките на имота с последващо 
черпене. 

Къщата за гости ще се изгради в поземлен имот 090007, з-ще с. Бисер, общ. Харманли. 

За въздушната линия се предвиждат 12 бр. стомано-бетонови стълба, разположени както 
следва: 10 бр. в ПИ 000078, 1бр. в ПИ 000012 и 1 бр. в ПИ 090007 по КВС на с. Бисер. 
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Подземния кабел преминава през ПИ 000658, ПИ 000664, ПИ 000078, ПИ 090007, ПИ 090009 и 
ПИ 090008 по КВС на с. Бисер. 
Достъпът до площадките ще се осъществява по съществуващи четвъртокласен  и полски  
пътища, без да е необходимо изграждане на нови пътища за достъп. 
Електроснабдяването на обекта ще се осъществи от мрежата НН на “ЕВН-България 
Електроразпределение” АД, КЕЦ Харманли, чрез изграждане на подземна и надземна кабелна 
линия 1 кV, съгласно Информация за изработване на ПУП  №1120072369 от 10.12.2012 г. на 
“ЕВН България електроразпределение” АД, КЕЦ Харманли.  
Водоснабдяването ще се осъществи от питеен водопровод на “ВиК” ЕООД – Хасково.  
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 
опазване на околната среда (т.3, б и 12, в) 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:  

 Инвестиционното предложение предвижда застрояване, свързано с изграждане на: 
въздушната линия с дължина 385.92 м. монтирана на 12 бр. стомано-бетонови стълба и 
подземен кабел с дължина 55.70 м., с обща дължина на новопроектирания външен 
електропровод 441.62 м.; изграждане на водопровод с дължина 409.14 м. – подземен; 
изграждане на “База за отдих и спорт”  в ПИ 090008 и “Къща за гости” в ПИ 090007, з-ще 
с. Бисер, общ. Харманли, местност “Овакър”. 

 Строителните дейности ще са в следната последователност: отнемане на хумуса от 
местата за фундаменти на стълбовете и по трасето на водопровода и подземния ел. 
кабел; направа на фундаменти на 12 бр. стомано-бетонови стълба; направа на изкопи 
за  водопровода и подземния ел. кабел; монтиране на стълбовете; изпъване на 
въздушния ел провод; полагане на подземен ел кабел; полагане на водопровода; 
възстановяване на хумуса; 

 Изборът на възложителя е направен въз основа на собствени проучвания и 
компетентни проектни решения (изработени специализирани ВиК и Ел схеми), 
съобразени с: информация за изработване на ПУП  №1120072369 от 10.12.2012 г. на 
“ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Харманли.  съгласувано 
водоснабдяване от“ВиК” ЕООД – Хасково.  

 След приключване на  разрешената дейност, възложителят ще почисти площадките от 
отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на околната среда. Строителните 
отпадъци, ще бъдат извозени на депо за строителни отпадъци.  

 Природните ресурси, които ще се използват за реализация на инвестиционното 
предложение са пясък, чакъл (филц) за направа на бетон за фундаментите на 
стълбовете, а по време на експлоатацията – вода.  

 При правилна експлоатация на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на 
околната среда. При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква 
възникване на инциденти. 

 

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 бъде реализирано:  
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- подземния водопровод минава през ПИ 000059, ПИ 000078, ПИ 000664, ПИ 000013, 
ПИ 090007, ПИ 090009 и ПИ 090008  по КВС на с. Бисер с обща дължина на 
новопроектирания външен водопровод 409.14 м. Местонахожденията на новите водомерни 
шахти (междинна и крайна) са съответно в имот № 090007 и в имот № 090008.  

- кабелната линия НН  преминав през ПИ 000059, ПИ 000078, ПИ 000664 , ПИ 000658, 
ПИ 000012, ПИ 090007, ПИ 090009 и ПИ 090008  по КВС на с. Бисер с обща дължина на 
новопроектирания външен електропровод 441.62 м. Местоположението на предвидения за 
монтиране стълб с електромерно табло е в имот № 090007, а за разпределителното табло 
в ПИ 090008, з-ще на с.Бисер. Предвижда се изграждането на 12 бр. стомано-бетонови 
стълба, разположени както следва: 10 бр. в ПИ 000078, 1бр. в ПИ 000012 и 1 бр. в ПИ 
090007 по КВС на с. Бисер.  

- имоти с №№ 090008, ПИ 090009, ПИ 090007, ПИ 000013 са частна собственост; Имот 
000059 е държавна собственост, а ПИ 000078, ПИ 090012, ПИ 000664 и ПИ 000658 са 
общинска собственост; Всичките имоти са в землище на с.Бисер, общ. Харманли. За 
преминаване на трасетата през общински имоти възложителя ще проведе процедура за 
учредено право на прокарване, регламентирано със Заповед на Кмета на Община 
Харманли.  

 Не се създава нова устройствена зона. Дейността не води до промяна в начина на 
трайно ползване на имотите.  

 В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 
 

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

 
 Съгласно представената от възложителя информация и от направената справка се 
установи, че, инвестиционното намерение не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие.  
 Най-близко разположената защитена зона е  “Река Марица” код BG 0000578, за 
опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски 
съвет. 

 Инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта му с предмета 
и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл.31, ал. 4 ввъ връзка с 
ал. 1 от Закона за билологично разнообразие и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС. 
 След преглед на предоставената документация и на основание чл.40, ал. 3 от 
Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение 
за  изграждане на обекти: “Външно водоснабдяване” и “Кабелна линия НН за външно ел 
захранване” на обект: “База за отдих и спорт” в ПИ 090008 и “Къща за гости” в ПИ 090007, з-ще 
с. Бисер, общ. Харманли,  местност “Овакър”, земл. на с. Бисер с ЕКАТТЕ 04128, общ. 

Харманли, област Хасково няма вероятност да окаже значително  отрицателно въздействие 
върху най-близко разположената защитена зона “Река Марица” код BG 0000578, за опазване 
на природните, поради следното: 

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
видовете  предмет на опазване в зоната; 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде в 
рамките на разглежданите имоти.  

 Разглежданият обект не е източник на шум, вибрации и вредни лъчения над 
допустимите хигиенни норми, не се очаква промяна в състоянието на повърхностните и 
подпочвените води.  

 Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-600/30.04.2013г., реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве.  
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 Обособяването на площадките не предполага трансгранично въздействие. 
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта. 

 

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

 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 

община Харманли и кметство с. Бисер, а засегнатото население е уведомено, чрез обява във 
вестник „Новини” от 5-11 април 2013г. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – 
Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното предложение. Към 
момента на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата 
за ОВОС в РИОСВ Хасково, в община Харманли, както и в кметство с. Бисер, 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 “Външно водоснабдяване” и “Кабелна линия НН за 

външно ел захранване” на обект: “База за отдих и спорт”  в ПИ 090008 и “Къща за гости” 

в ПИ 090007, з-ще с. Бисер, общ. Харманли,  местност “Овакър”. обл. Хасково”, 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. 

 На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 своевременно, но не по-късно от 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 осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

 

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

 

 

 
Дата: 16.05.2013г. 


