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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 61 - ПР / 2014г. 
 

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, Становище от РЗИ –Хасково и БД ИБР- Пловдив 

 
Р Е Ш И Х  

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане 
на Цех за бутилиране на вода със складово помещение” в УПИ ХVІ, квартал 12, село  Долно Ботево, община 
Стамболово, област Хасково“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 

Възложител: „МОНЕЛ ТРЕЙД” ЕООД, с адрес на управление: град Хасково, ул. „Георги Кирков” № 16, ЕИК 
202090436 

 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за бутилиране на вода за питейни нужди с капацитет 
0,5л/с със складово помещение в кв.12, УПИ ХVІ село Долно Ботево, община Стамболово.   
Имотът е собственост на „МОНТЕЛ ТРЕЙД” ЕООД, град Хасково, съгласно Договор за покупко-продажбана 
недвижим имот по реда на Закона за общинската собственост. За обособяването на цеха за бутилиране на вода е 
предвидено изграждането на едноетажна сграда с площ до 800 м2, с височина до 10 м и конструкция „сандвич-
панел”. В сградата се осигурява необходимата производствена и складова площ. Производствения процес е 
соъобразен с нормативнитие изисквания за тази дейност. Обслужващия персонал от 4-6 човека ще е с 
необходимата квалификация и опит. Обекта следва да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към 
бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Водата за цеха за 
бутилиране ще се осигури от експлоатационен кладенец, разположен в имота на възложителя. Проектната 
дълбочина на кладенеца е 150 м и дебит 0,25 л/с. Производителността ще  бъде бутилиране на 700 бутилки на час 
с вместимост 1,5 л годишно производство 1 400 000 броя бутилки. 
В цеха ще се монтира автоматична машина за бутилиране, която включва: каруселна пълначна машина, затварящ 
възел, етикираща машина, пълначната машина има дюзи за пълнене на РЕТ бутилки 1,5 л. 
 Затварящия възел е пригоден за автоматично затваряне на бутилките и осъществяване на контрол. 
Етикирищата машина  е за ползването на обикновени самозалепващи етикети. 
За черпенето на водата от тръбния кладенец ще се използва многостъпална потопяема ел.помпа, снабдена с ниво-
сигнализатор за горно и долно ниво на вотата. Имота е в урбанизирана територия - в село Долно Ботево и 
захранването с ел.енергия и вода се осигурява от съществуващата в селото инфраструктура. 
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко до 
имота е разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, 
приета от МС с Решение № 122/28.03.2007г. 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горецитираната защитена зона по реда 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.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 
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След преглед на предоставената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз основа на 
критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според коята 
инвестиционното предложение за: „Изграждане на Цех за бутилиране на вода със складово помещение” в УПИ ХVІ, 
квартал 12, село  Долно Ботево, община Стамболово, област Хасково“, няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на 
опазване в близките защитени зони.  
Съгласно становище с изх. № КД-04-219/24.10.2014г. на БД – Пловдив, изграждането и експлоатацията на ТК е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на поставените 
условия в настощото решение. Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 10, н) 
на ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 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: 

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за бутилиране на вода за питейни нужди с 
капацитет 0,5 л/сек., със складово помещение в кв.12, УПИ ХVІ село Долно Ботево, община Стамболово. 

2. Водата в цеха за бутилиране ще се осигури от експлоатационен кладенец, разположен в имота на 
възложителя. Проектната дълбочина на кладенеца е 150 м и дебит 0,25 л/сек. Производителността ще  
бъде бутилиране на 700 бутилки на час с вместимост 1,5 л годишно производство 1 400 000 броя бутилки. 

3. Автоматичната машина за бутилиране, включва: каруселна пълначна машина, затварящ възел, етикираща 
машина, пълначната машина с дюзи за пълнене на РЕТ бутилки 1,5 л. Затварящия възел е пригоден за 
автоматично затваряне на бутилките и осъществяване на контрол. Етикирищата машина  е за ползването 
на обикновени самозалепващи етикети. За черпенето на водата от тръбния кладенец ще се използва 
многостъпална потопяема ел.помпа, снабдена с ниво-сигнализатор за горно и долно ниво на вотата.   

4. Имота е в урбанизираната територия на село Долно Ботево и захранването с ел.енергия и вода за битови 
нужди се осигурява от съществуващата в селото инфраструктура.  

5. При експлоатационното водовземно съоръжение задължително ще се предвиди задтръбна циментация до 
дълбочина 28-30 м., с която се цели изолация от плитко циркулиращи води, които потенциално могат да 
имат завишено съдържание на нитратни и фосфатни йони и изолация на плитките води, дренирани от 
каптирани малодебитни извори в съседство на кладенеца; 

6. При изпълнение на предвидената циментация ще бъде  предотвратено пресъхване на каптиран естествен 
извор, който пресъхна при водочерпене в сух сезон. 

7. За определянето на хидравличната връзка между каптираните от проучвателния сондаж подзени води с 
дълбока циркулация и тези от пресъхналия извор с плитка циркулация, ще се направи независимо 
изследване на водите от извора; 

8. В цеха за бутилиране на питейна вода ще се предвиди система за осмоза при преработката на водите за 
намаляване съдържанието на натриеви йони. 

9. Бутилирането на натуралните минерални, изворни и трапезни води, както и устройството, технологичното 
оборудване и експлоатацията на предприятията за бутилиране отговарят на изискванията на Регламент 
(ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните 
(ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 44) и на актовете по неговото прилагане, както и на Наредба 
№ 5 от 2006 г. за хигиената на храните. 

10. Не се очаква отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в 
атмосферния въздух в района. От реализирането на инвестиционното намерение не се очакват вредни 
физични фактори-шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. 

11. Формираните строителни отпадъци  от строително-монтажните работи ще се съберат и извозят до 
площадка за депониране на строителни отпадъци. Битовите отпадъци от обслужващия персонал в цеха ще 
се събират и изхвърлят в съдовете за смет тип „бобър” разположени в село Долно Ботево, община 
Стамболово, отпадъци от пластмасови опаковки – пластмасови бутилки и капачки, ще се събират и 
предават за рециклиранене 
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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: 

1. Цеха за бутилиране на вода се разполага в УПИ ХVІ кв.12 село Долно Ботево, община Стамболово, област 
Хасково. Гранични точки: 

№ Х (м) Y (м) 

1 4558015.516 9440744.651 

2 4557959.950 9440740.600 

3 4557948.555 9440723.384 

4 4557972.596 9440711.095 

5 4558044.020 9440888.090 

 
2.  Проучвателния тръбен кладенец е в границите на имота и е с координати t1 N  41 44`511” и Е 025 42` 52.4”. 

Проектната дълбочина е 150 м. Дебита  на ТК № 1 -0,250 л/сек.  
3. Водовземното съоръжение попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pg028-Източно Родопски 

комплекс. Съгласно утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район към 
Раздел 7 „Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ в приложение 7 
„програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ в приложение 7-5 за подземно 
водно тяло BG3G00000Pg028 няма предвидени забрани за дейностите на конкретното ИП. 

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

III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Площа, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по 

смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най - близко до имота е разположена защитена зона BG0001032 „Родопи 
Източни” за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/28.03.2007г. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху близко разположената защитена зона, поради 
следните мотиви: 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в кв.12, УПИ ХVІ село Долно Ботево, община Стамболово 
урбанизирана територия на населенито място. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие по време на експлоатация на обекта е ограничен и локален в 
рамките на разглежданият имот  УПИ ХVІ кв.12 село Долно Ботево, община Стамболово.  

2. Съгласно писмо изх. № РД-02-1503/12.11.2013г. на Директора на Регионална здравна инспекция Хасково, 
не се очаква възникване на риск за здравето на населението при реализация на инвестиционното 
предложение.  

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие. 
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 

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

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община Стамболово и 
кмета на с. Долно Ботево с писмо вх. № ОС-2453/08.05.2013г., а засегнатото население е уведомено, чрез 
обяви в община Стамболово и кметството на с. Долно Ботево.  

2. С вх. № ПД-439(8)/19.08.2013г в РИОСВ Хасково е постъпило възражение от кмета на с. Долно Ботево, 
срещу реализацията на инвестиционното предложение. Постъпилото възражение е свързано с чешмата 
„Олджака“, която се ползва от населението на с. Долно Ботево, с. Голям Извор, с. Тънково и с. Малък 
извор, в тази връзка е извършена проверка от страна на БДИБР-Пловдив и отразена в Констативен 
протокол № Х-119/04.04.2013г. Във връзка с направеното предписание възложителят „МОНЕЛ ТРЕЙД” 
ЕООД е анализирал водите на извор с плитка циркулация /чешма/ в землището на с. Долно Ботево и са  
представени протоколи от изпитване с №№ 14-0199, 14-0200/11.04.2014г.   

3. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 
община Стамболово в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС, постъпила в 
община Стамболово с вх. № С-6349/29.11.2013г. и в с. Долно Ботево с вх. № 46/03.10.2013г. 

4. По време на осигуреният от община Стамболово и кметство село Долно Ботево обществен достъп на 
информацията по приложение 2 не са постъпили жалби и възражения. 
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ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ 
 

 
1. Да се осигури технологична преработка на добиваната от експлотацията ТК вода, която трябва да 
отговаря на всички изисквания посочени в Наредба за изискванията към бутилираните натурални 
минерални, изворни и трапезни води, предзначени за питейни цели (ДВ. бр. 68 от 03.08.2004г., изм. ДВ.бр. 
66 от 25.07.2008г.). 
2. Във връзка със съвместимостта на водовземането с обществените интереси и придобити права, в това 
число и нуждите на населението от района на водовземането, инвеститорът „Монел Трейд“ ЕООД да 
осигури чрез тръбопровод до чешма, в землището на с. Долно Ботево, мястото на която да се съгласува с 
кмета на с. Долно Ботево, възможност за безвъзмездно водовземане на вода от експлоатационния ТК 
(след третирането и) от населението в рaйона. 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 

капацитет, същото 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: 04.12.2014г. 


