
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 Министерство  на  околната  среда  и  водите  
 Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  -  Х АС К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14    Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com      Факс: (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg     Телефони: (+359 38) 60 16 14 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 83 ПР/2017 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), 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), 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 и становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РЗИ - 
Хасково 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици” 
в имот № 197030, в местността “ТИКЕРЛИЧКИ ДОРУК”, в землище на с. Горски извор, 

община Димитровград, област Хасково, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве. 
 

възложител: „БОКАН“ ООД 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на водовземно съоръжение – 
един тръбен кладенец (ТК) в имот № 197030, в местността “ТИКЕРЛИЧКИ ДОРУК”, в 
землището на с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково. Водата ще се 
използва за напояване на съществуваща ферма за патици. 

Предвижда се: 
- ТК да е с дълбочина до 50.00м. 
- Необходимо проектно годишно водно количество - Qпр. = 23 655 m

3
/год. 

- Необходим средноденонощен дебит - Qср.дн. = 0,75 l/s (64,8 m
3
/d). 

Питейно-битовото водоснабдяване се осъществява от водопроводната мрежа на с. 
Горски извор. 

Отпадъчните води от фермата за патици се отвеждат до водоплътни (бетонови) 
утайни ями, които след запълване се изземат. 

Птиците към момента са 34 300 броя патици родители и се отглеждат в отделни 
помещения, разделени по възраст и полово. Отглеждането е циклично и общия брой се 
очаква да нарастне до 38 000 броя, това е максималния капацитет на базата в с.  Горски 
извор. Фермата за патици ползвува стопански постройки - „обори за крави”. 

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура 
УРБ-3А3 - роторно, с права циркулация на промивната течност. В интервала от 0,00 до 
50,00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - *200. Филтърната част на 
колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали (в интервалите от 
24,0 до 36,0 m и от 39,0 до 48,0 m). Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на 
прорезите ще бъде 1,5 х 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на 
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експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 
- 30. В интервала от 0,00 до 24,00 m, над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж. 

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 ПИ № 197030, площ 0,452 дка, НТП кравеферма в землището на с. Горски 
извор, общ. Димитровград, в който се предвижда изпълнение на тръбен кладенец за 

водоснабдяване на ферма за птици не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на  защитена зона 

BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на 
природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. 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 горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с 
чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

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 няма вероятност 

да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена 
зона. 

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. Експлоатацията на тръбния кладенец е свързана с ползване на природен ресурс – 
подземни води. 

2. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова 
или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

3. Шламът, получен при сондирането, ще се събира в утайна яма. След приключване 
на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран. 

4. При експлоатацията на кладенеца не се очаква формирането на отпадъци. 
5. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и 

инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо 

ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и 

регенеративна способност на природните ресурси в района: 

1. Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот № 197030, в местността 
“ТИКЕРЛИЧКИ ДОРУК”, в землището на с. Горски извор, община Димитровград, област 
Хасково. 

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - 

Пловдив с изх. № КД-04-234/13.06.2017г. инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, като 
се уточнява че: 

- Според представената информация мястото на реализация на инвестиционното 

предложение попада в рамките на подземно водно тяло (ПВТ) BG3G00000NQ018-Порови 

води в Неоген – Квартернер – Пазарджик – Пловдивския район, но ще черпи води от 
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разположеното под него ПВТ BG3G0000PgN026 – Кварстови води - Чирпан - 

Димитровград. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно 
тяло BG3G0000PgN026 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания 
на калций и нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 10.10.2007г. 
за проучване, ползване и опазване на подземните води и определени прагови стойности) и 
добро количествено състояние. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, 
включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

- ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 
наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите 
на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за 
водите. 

- За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП 
не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР. 

- В района на ИП има съществуващи други обекти от характера на ИП, които се 
използват за промишлени цели, водоснабдяване и други цели. 

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

1. Предвид НТП на имота предмет на инвестиционното предложение, не се очаква 
реализацията му да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и 
местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитената зона, както и до увеличаване степента на 
фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на 
опазване в зоната. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 
момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен 
характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид 
и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм момента, 
поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително 
значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в 
защитената зона. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми 
е преценена като незначителна при спазване на поставените в настоящото решение 
условия. 

3. По време на строителството и експлоатацията на кладенеца не се очаква 
замърсяване на земните недра и почвите. Въздействието върху земните недра при 
строителството ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ. 

4. По време на строителство въздействието от шума ще бъде пряко, временно само за 
периода на сондиране и се отнася предимно за работната среда. При използване на 
изправна техника и в светлата част на деня шумовото натоварване ще се сведе до 
възможния минимум. По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване. 
Въздействие може да има само при извършване на ремонтни работи или при аварийни 
ситуации. 

5. Площадката, която ще бъде заета по време на изпълнението на инвестиционното 
предложение, попада напълно в площта на имота. 

6. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 
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7. Съгласно становище на РЗИ - Хасково с изх. № РД-02-1091#1/25.08.2017 г. на 
основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда не би следвало да има риск за 
човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение при условие, че 
водата от собствения водоизточник отговаря на Наредба № 44, обн. ДВ. Бр. 41 от 2006 г. „за 
ветеринарномедецинските изисквания към животновъдните обекти“, като се уточнява, че: 

- Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 
на санитарно-охранителните зони на действащи водоизточници. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е 
уведомил писмено за инвестиционното си предложение община Димитровград и кметство 
село Горски извор, а чрез тях и засегната общественост. 

2.  Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява в кметството 
за мястото и срока на достъп, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили 
възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение 
№ 2 на кмета на община Димитровград и кметство село Горски извор. В резултат на 
извършеното оповестяване, в РИОСВ - Хасково са постъпили писма, както следва: 

- Община Димитровград с писмо с регистрационен номер ОСВ-13-187#1/24.7.2017 г. 
уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по 
Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и 
становища. 

- Кметство село Горски извор с писмо изх. № 180/05.09.2017 г. уведомява РИОСВ - 
Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в 
изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и становища. 
 

До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково няма постъпили жалби, 
възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по 
реализиране и експлоатацията на инвестиционното предолжение. 

2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъцио да 
става на определените за тази цел места. 

3. Водата от тръбния кладанец може да с ползва само при спазване на всички 
процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите. 

4. Да се извършва собствен мониторинг на подземни води от тръбния кладенец. 
5. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44/20.04.2006 г. за 

ветеринарномедецинските изисквания към животновъдните обекти -  животновъдните 
обекти за отглеждане на селскостопански животни трябва да отговарят на следните 
изисквания: да са снабдени с питейна вода включително и от собствени водоизточници, 
която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битово цеки (ДВ, бр. 30 от 2001 г.). 

6. За да се предотврати смесването на подземни води от различни водни тела 
/предвид разположеното отгоре подземно водно тяло (ПВТ) BG3G00000NQ018-Порови води 
в Неоген – Квартернер – Пазарджик – Пловдивския район/ с различни качества на водата е 
необходимо да се предвиди надлежна изолация на отгорележащото подземно водно тяло 
(ПВТ) BG3G00000NQ018. 

7. Водоплътната яма за отпадъчни води да отговаря на изискванията за изграждане на 
водонепропусклива изгребна яма, с необходимата хидроизолация, с достатъчен обем за 
акумулиране на определеното количество отпадъчни води. Съоръжението да се поддържа 
в добро състояние и да се осъществява периодична проверка и ремонт при необходимост. 
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8. Да се сключи и изпълнява договор с ВиК дружество за предаване на отпадъчните 
води за пречистване в съществуваща ПСОВ. Да се води дневник за предадените за 
третиране в ПСОВ количества отпадъчни води. За доказване на предадените количества да 
се съхраняват и представят при поискване съответните счетоводни документи. 

 
 

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

Настоящото решение 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. 7 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. 8 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. 

 
 
 

За Директор РИОСВ: 

(инж. М. Колева)  
(Съгласно Заповед № 67/14.09.2017 г.  
на Директора на РИОСВ - Хасково) 

 

 

Дата: 19.09.2017г. 
 
 
 


