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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 –10 - ПР / 2014г. 

 
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, Становище от Регионална 
здравна инспекция – Хасково и БД Пловдив 

 

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на водопроводна инсталация за поливна вода на земеделска площ” 
ниви от 61.538 дка с код № 341 ниви от 90.498 дка код № 342 и ниви от 120.193 дка, код № 343 
находящи се в местността „Долен бюк” землище на гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. 
Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове и човешкото здраве  
 
възложител: “Биотрейс“ ЕООД 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда напояване на земеделска земя в кадастрални 
райони 21052.341; 21052.342; 21052.343; в м. “Долния бюк“, землище на гр. Димитровград, 

община Димитровград, област Хасково, с площ 272,229 дка, чрез изграждане на 

водопроводна инсталация за поливна вода.  
Зеленчуците ще се отглеждат на открита площ. Поливният режим на културите ще се състои в 
определяне на поливни норми според разпределението и вида на съответните култури. 
Зеленчуците ще се отглеждат основно чрез ръчна и машинна обработка през по-голямата част 
от годината. Предвижданият капацитет възлиза на 200-300т зеленчуци.  
За съхраняването на синтетичен тор ще се осигури отделна площадка, като бъдат предприети 
мерки за предотвратяване на опасност от атмосферни влияния.  
Необходимостта от инвестиционното предложение е продиктувана от дейността на фирмата 
(производство и търговия с зеленчукова продукция) и наличието на земеделски земи, които 
стопанисва. 
По отношение на местоположение не са разглеждани алтернативни решения, тъй като 
местоположението на инвестиционното предложение е определено от наличието на свободна 
земеделска земя в м. “Долния бюк“, землище на гр. Димитровград, община Димитровград, 
област Хасково. По отношение технологията на отглеждане на зеленчуците се предвижда те 
да бъдат напоявани през по-голямата част от годината.  
Имотите са частна собственост по КВС на гр. Димитровград, община Димитровград, област 
Хасково. Възложителя “Биотрейс“ ЕООД има сключен договор за пренаемане на земеделска 
земя между него и СКС «Раковски» гр. Димитровград от 31.01.2013г. за срок от две години. От 
друга страна кооперация СКС «Раковски» гр. Димитровград има сключени договори с 
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физическите лица – собственици на земеделската земя предоставена на коорперацията за 
съвместно обработване.  
Предвижда се водоснабдяването да се осъществи от река Марица от площадков водопровод 
ПЕВП ф90мм, с Н=3атм и н=0,80м. Електрозахранването ще се реализира, чрез 
присъединяване към съществуваща електропреносна мрежа.  
Транспортният достъп до обекта ще се осигурява по съществуващия ІV класен път, с който 
имота граничи.  
Съгласно писмо изх. № КД-04-213/20.06.2013г. на Директора на БД “Източнобеломорски район” 
Пловдив и според информацията в представените скици и координати на имоти (на мястото на 
водовземане) ИП попада в повърхностно водно тяло «река Марица от река Чепеларска до река 
Сазлийка» с код ВG3D350R039. Попада в чувствителна зона. ИП попада в подземно водно 
тяло «порови води в Палеоген-Неоген-Марица Изток» с код ВG3G0000PgNO019. Попада в 
нитратно уязвима зона. Имотът не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-
битово водоснабдяване и минерални водоизточници. Инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане 
на добро състояние на водите.   

Не се налага изграждане или промяна на пътна инфраструктура. Ще се използват 
съществуващите пътища от Републиканската пътна мрежа и стопанските пътища в района на 
масивите. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 
опазване на околната среда (т.1, 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: 

 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда напояване на 
земеделска земя в кадастрални райони 21052.341; 21052.342; 21052.343; в м. “Долния 
бюк“, землище на гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, с площ 
272,229 дка, чрез изграждане на водопроводна инсталация за поливна вода. 

 Строителните работи се свеждат до: 
- изграждане на водопроводната връзка; 
- свързване на обекта с електропреносната мрежа;  

 При строителните работи ще се използва съвременна строителна техника, ще се 
работи с малко-габаритна и лесноподвижна механизация, осигуряваща  минимално 
въздействие върху средата - в по-малка степен утъпкване на терена, с по-малко 
вредни емисии;  

 Зеленчуците ще се отглеждат основно, чрез ръчна и машинна обработка през по-
голямата част от годината. Отглеждането им ще става целодневно през лятото. 
Предвижданият капацитет възлиза на 200-300 т зеленчуци. 

 Предвижда се водоснабдяването да се осъществи от река Марица от площадков 
водопровод ПЕВП ф100мм, с Н=6атм и н=7,00м, електрически помпа с мощност 
1000W и дължина на поливане над 500м, което ще се осъществява с дебелостеннни 
PVC тръби свързани с муфи. Водопровода ще е изцяло монтиран на повърхността на 
поливните земеделски култури, като елементите лесно се разглобяват и сглобяват за 
по-лесна преместваемост. За целта на няколко места ще има изградени водни балони 
с филтри през които преминава водата, като се филтрира и минава по поливните 
площи, които на места ще са покрити с найлоново фолио, което предпазва площите от 
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затревяване. От PVC тръбите тръгват разклонения – пластмасови ръкави към които са 
монтирани въртящи се пръскала, с които се напояват засетите култури/ лук, моркови 

идр/. Водопроводната инсталация ще минава през имот № 21052.344.50, обща площ 

5154,972 м2, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, землище гр. 
Димитровград, за което община Димитровград е дала принципно съгласие за 
монтиране на поливната инсталация. За съхраняването на химичесите препарати ще 
се осигури отделно съоръжение - площадка, която ще бъде с водоустойчиво дъно, 
като бъдат предприети мерки за предотвратяване и изтичане на отпадъците извън 
тях. Отпадните води няма да има.  

 ИП не предвижда изземването на природни ресурси от района на дейността, освен 
водата, с която ще се полива. 

 В РИОСВ – Хасково не са постъпвали 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.  

 По време на изграждането не се предвиждат строителни отпадъци. При изграждане на 
площадка за химическите препарати също не се предвиждат строителни отпадъци. По 
време на експлоатацията на водопровода ще има битови отпадъци от обслужващия 
персонал. Битовите отпадъци ще се събират в отделен съд за смет, който ще се 
обслужва от фирмата обслужваща община Димитровград. Също така се предвижда за 
нуждите на персонала химически тоалетни, които ще бъдат обслужвани от фирма. 

 При строителните работи строителната техника и колите доставящи строителните 
материали, ще замърсява въздуха с въглеводороди. Това въздействие  върху 
атмосферния въздух е незначително и кратковременно. Предвидени са необходимите 
мерки за обезопасяване при евентуален разлив на опасни течности. Формираните при 
строителството и  при експлоатацията на обекта отпадъци са в минимални количества 
и ще бъдат отделно събирани и предавани съгласно нормативните изисквания. 

 С реализацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
Характеристиките на предлаганата дейност не предполагат негативно въздействие 
върху компонентите на околната среда. 

 По време на изграждане на водопровода и при експлоатацията му не се очаква риск 
от 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 се реализира в кадастрални райони 21052.341; 
21052.342; 21052.343 в м. “Долния бюк“, землище на гр. Димитровград, община 
Димитровград, област Хасково, върху обща площ от 272,229 дка. Имотите са частна 
собственост по КВС на гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково. 
Възложителя “Биотрейс“ ЕООД има сключен договор за пренаемане на земеделска 
земя между него и СКС «Раковски» гр. Димитровград от 31.01.2013г. за срок от две 
години. От друга страна кооперация СКС «Раковски» гр. Димитровград има сключени 
договори с физическите лица – собственици на земеделската земя предоставена на 
коорперацията за съвместно обработване. 

 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.  

 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: 
 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направена справка се 
установи, че имот № 21052.344.50, обща площ 5154,972 м2, НТП за селскостопански, горски, 
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ведомствен път, землище гр. Димитровград, през който ще преминава водопроводната 
инсталация, както и масиви №№ 341, 342 и 343, в които са разположени предвидените за 
напояване имоти 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 непосредствена близост, обаче са разположени ЗМ „Нощувка на малък корморан”, 
обявена със Заповед № РД-539/12.07.2007г. за опазване на част от поречието на р.Марица, 
остатъци от заливни крайречни гори, представляващи местообитание, място за почивка и 
струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus)и други защитени 
животински видове и защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.   
 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираната близко разположена защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 
31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 
 
За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с БД Източнобеломорски 
район, във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Съгласно писмо изх. № КД-04-
354/17.10.2013г. на БД Източнобеломорски район инвестиционното предложение е допустимо 
от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда. 
 
Инвестиционното предложение не подлежи на проверка за допустимост по чл.40, ал.2 от 
Наредбата за ОС. 
 
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 за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на водопроводна 
инсталация за поливна вода в масиви № 341, № 342, № 343, и имот № 21052.344.50 в м. 
“Долния бюк“, землище на гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове предмет на опазване в цитираната по- горе близко 
разположена защитена зона.  
 

 
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 от изграждане на водопроводната 
инсталация 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, инералното 
разнообразие и природните обекти в района. 

 Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1398/29.10.2013г. не се предполага 
риск за здравето на населението.  

 Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, 
краткотрайни, временни и обратими. 

 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 писмено за инвестиционното си предложение кмета на община 
Димитровград, засегнатото население чрез обява на таблото в общината. Към момента на 
представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС в 
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РИОСВ Хасково и в община Димитровград, 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 „Изграждане на водопроводна инсталация за поливна вода на 
земеделска площ” ниви от 61.538 дка с код № 341 ниви от 90.498 дка код № 342 и ниви от 120.193 
дка, код № 343 находящи се в местността „Долен бюк” землище на гр. Димитровград, 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. 

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. Л. Дайновски) 
За Директор РИОСВ: 
Съгласно заповед за Упълномощаване  
№ 45/03.08.2012 на Директора на РИОСВ – Хасково инж. Д. Илиев 

 

 

 

 
 

Дата: 14.02.2014г. 


