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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 62 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 за 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 за ОС) и 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 и становище от РЗИ 
Хасково 

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за изграждане на «Басейн със съблекални, санитарни възли, открит бар и 
помощно помещение» в новообразуван УПИ XIV-192, кв. 21 с. Добрич, общ. Димитровград, 

обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве  

възложител: „РАЯ - ЯНА АНГЕЛОВА” ЕООД, ул. „Пирин” № 25, с. Добрич, общ. Димитровград 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 
От представената информация става ясно, че предвиждате инвестиционно 

предложение за обединяване на УПИ XIII-192 и УПИ XIV-192 кв.21 в новообразуван УПИ XIV-
192 и изграждане на «Басейн със съблекални, санитарни възли, открит бар и помощно 
помещение» в новообразувания УПИ XIV-192, кв. 21 с. Добрич, общ. Димитровград, обл. 
Хасково. 

Обектът ще се състои от басейн за възрастни с дълбочина -1,60м. – с използваема 
площ 223м²., и за деца с дълбочина – 0,70м. с използваема площ – 47,17м². Помощната сграда 
ще бъде монолитна - стоманобетонова конструкция, която ще съдържа помещения за 
лекарски кабинет и спасител със собствен санитарен възел и склад. Предвидени са отделни 
съблекални за мъже и жени, като към всяка от тях са предвидени душове и санитарни възли. В 
обема на сградата е развит склад за инвентар /шезлонги, чадъри и градинско оборудване/. В 
северната част на сградата е предвиден открит бар за посетителите със съблекалня за 
персонала и санитарен възел и складово помещение за напитки. Пространството около 
басейна ще бъде с шазлонги с щампован бетон и озеленяване. 

Ще се използва съществуваща пътна инфраструктура от южния и западния край на 
имота. 

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” 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.  
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Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имотите за реализация на ИП не попадат 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. Близко разположена е ЗЗ BG0001031 “Родопи Средни” 
определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на 
дивата флора и фауна, приета от Министерски Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 
във връзка с ал.1 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.  

 
 

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. Басейна ще е за обществено ползване, със застроена площ - 308 м². и обем 420м³. 

Конструкцията е стомано бетонова – дъно и стени.  Басейна ще се състои от две части, 
за възрастни с дълбочина 1,60м. и използваема  площ – 223м³ и детски – с дълбочина 
0,70м. и използваема площ 47,17м².Между двата басейна ще има бетонова преграда. 

2. Помощната сграда ще е едноетажна, монолитна с покрив дървена конструкция. 
3. Помощната сграда ще се захранени с питейна вода с ПЕ ф 25мм., а отпадъчните води 

ще се заустват в съществуващата улична канализация ф 200мм. Захранването с ел. 
енергия е трифазно от съществуващ стълб до имота съгласно предварителен договор с 
“ЕВН-България Електроразпределение” АД. 

4. Захранването на басейна с вода ще става от питейния водопровод, за което има 
сключен предварителен договор с „ВиК” ООД гр. Димитровград. Пълненото на басейна 
ще се извършва с четири скимер помпи и филтри разположени в инсталационно 
помещение, намиращо се отстрани на басейна подземно. За изпразване и измиване на 
басейна е предвидена дренажна канализация, тя ще се зауства в РШ на площадкова 
канализация, която се зауства в уличната канализация. 

5. По време на строителството се очаква да се генерират строителни отпадъци и 
минимално количество битови отпадъци. Отделеното количество строителни и битови 
отпадъци ще се депонира съгласно Закона за управление на отпадъците и във връзка с 
изискванията на общинска администрация Димитровград. По време на експлоатацията 
на обекта се очаква да се генерират само битови отпадъци, които ще бъдат извозвани 
съгласно организираното сметосъбиране на територията на общ. Димитровград. 

6. При нормалната и правилна експлоатация на обекта, не се очаква замърсяване и 
дискомфорт на околната среда и 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: 

 
1. Инвестиционното предложение ще се реализира в новообразувания УПИ XIV-192, кв. 21 

с. Добрич, общ. Димитровград, обл. Хасково 
2. По време на строителството временно за работниците ще има сложен фургон. Други 

временни дейности няма да има. 
3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.  
4. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, не се очаква въздействие 

върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 
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III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 
1. Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имота за реализация на ИП 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. Близко разположена е ЗЗ 
BG0001031 “Родопи Средни” определена съгласно изискванията на Директива 
92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от 
Министерски Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

2. След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от 
Наредбата за ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 
предложение „Изграждане на басейн със съблекални, санитарни възли, открит бар и 
помощна сграда” в новообразуван УПИ XIV-192, кв. 21 с. Добрич, общ. Димитровград, 

обл. Хасково, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, 
предмет на опазване в близкоразположената защитена зона BG0001031 “Родопи 
Средни”.  

 

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 на инвестиционното предложение ще бъде в 

рамките на разглежданият имот.  
2. Инвестиционното предложение няма да бъде източник на шум, вибрации и вредни 

лъчения над допустимите хигиенни норми, не се очаква промяна в състоянието на 
повърхностните и подпочвените води.  

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1755/27.11.2014г. за 
реализацията на инвестиционното предложение не се предполага риск за здравето на 
населението.  

4. Изграждането на обекта не предполага трансгранично въздействие.  
5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 

на обекта. 
 

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

 
1. Възложителят е изпълнил задълженията си по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, като 

е уведомил писмено кмета на Община Димитровград с писмо с вх.№ ОСВ-13-
467/07.10.2014г. и кмета на село Добрич, общ. Димитровград с писмо с вх.№ 
184/07.10.2014г. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил 
обществен достъп до информацията по приложение № 2 към същата наредба, като е 
предоставил копие на документацията на хартиен и електронен носител на кмета на 
община Димитровград и кмета на село Добрич, общ. Димитровград. В тази връзка: 

 с постъпило писмо в РИОСВ Хасково на 03.12.2014г., кметът на община Димитровград 
информира РИОСВ за осигурения обществен достъп на информацията по приложение 
№2 и, че в 14 дневния срок не са постъпвали писмени становища и възражения относно 
инвестиционното предложение; 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби 
или възражения срещу инвестиционното предложение.  
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет. 

Настоящото решение за изграждане на «Басейн със съблекални, санитарни възли, открит 
бар и помощно помещение» в новообразуван УПИ XIV-192, кв. 21 с. Добрич, общ. Димитровград, 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: 09.12.2014г. 


