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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 111 ПР/2016г. 

 

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. 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 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) и 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, както и получени становища 

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: „Създаване на насаждения от вишни на имоти с №№ 021007, 021011, 023028, 

021013, 021032, 021016, 016007, 019004, 016002, 010028, в землището на с. Малки Воден, 

общ. Маджарово и изпълнение на тръбен кладенец в имот № 019004, в землището на с. 

Малки Воден, общ. Маджарово за напояване на земеделските култури“ няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 

популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

възложител: „Хайв“ ООД 

седалище: с. Бориславци, общ. Маджарово, ЕИК: 201250051 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 

60 м за напояване на земеделски култури в землището на с. Малки воден, общ. Маджарово. 

Насажденията с вишни ще бъдат създадени на имоти с №№ 021007, 021011, 023028, 021013, 

021032, 021016, 016007, 019004, 016002, 010028 в землището на с. Малки воден, общ. 

Маджарово. Напояването ще се осъществява с тръбно - ролкова мобилна поливна 

инсталация. 

Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот 019004 в землището на с.Малки 

Воден, община Маджарово, област Хасково. Географските координати на проектния тръбен 

кладенец в система WGS – 84 са: N - 41°41'03.48"; E - 25°56'55.30".  

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 60.00 м ще 

бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - Ø140. Филтърната част на колоната ще бъде 

разположена срещу преминатите водоносни интервали (в интервала от 10.0 до 56.0 м). 

Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1.5 х 100 мм. В 

задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде 
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направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала от 0.00 до 10.00 м, 

над обсипката, ще бъде изпълнен глинест 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 горепосочените имот не попадат в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по НАТУРА 2000, 

най-близко разположена е защитена зона - BG0001032 „Родопи - Източни”, приета от МС 

с Решение №122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г.) 

и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 

горецитираните защитени зони 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 ИП няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове предмет на опазване в горецитираната 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. Инвестиционното предложение е за създаване на насаждения от вишни на имоти с 

№№ 021007, 021011, 023028, 021013, 021032, 021016, 016007, 019004, 016002, 010028, 

в землището на с. Малки Воден, общ. Маджарово и изпълнение на тръбен кладенец с 

дълбочина 60,0 м в имот № 019004, в землището на с. Малки Воден, общ. Маджарово 

за напояване на земеделските култури. 

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

подземни води. Поливният сезон ще бъде от 01 юни – 31 август, през който ще се 

извършват до 10 поливки. Необходимото сезонно (годишно) водно количество е Qгод = 

14127 м
3
. 

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 няма да се формират отпадъци. 

5. Напояването на насажденията от вишни ще се осъществява с тръбно - ролкова 

мобилна поливна инсталация, напояването ще бъде повърхностно, поради което не се 

предвиждат изкопни работи. 

6. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и 

работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на 

хората. 
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7. Вишните, които ще се отглеждат ще бъдат БИО сертифицирани. Затова за наторяване 

на насажденията ще се използват само оборски и листни БИО торове, които няма да 

се съхраняват, а ще се внасят директно при закупуването им. 

8. По време на експлоатацията не се очаква да възникнат значителни отрицателни 

въздействия върху околната среда при правилно стопанисване и правилна обработка 

на земеделските площи. 

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. Водовземното съоръжение ще се изгради в имот № 019004, в землището на с. Малки 

воден, общ. Маджарово. 

2. Водата от тръбния кладенец ще се използва за напояване на земеделски култури на 

имоти с №№ 021007, 021011, 023028, 021013, 021032, 021016, 016007, 019004, 016002, 

010028 в землището на с. Малки воден, общ. Маджарово. 

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

с изх. № КД-04-399/16.09.2016г. инвестиционното предложение е допустимо от 

гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се 

уточнява че: 

3.1. Според представената информация инвестиционното предложение попада 

в повърхностно водно тяло „язовир Ивайловград“ с код BG3AR100L004, което е 

определено като силно модифицирано с много лош екологичен потенциал. Не попада 

в чувствителна зона. Инвестиционното предложение попада в рамките на подземно 

водно тяло „Пукнатинни води – Източно Родопски комплекс“ с код 

BG3G00000Pg028. Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно 

водно тяло с код BG3G00000Pg028 е в добро химично състояние. ИП не попада в 

нитратно уязвима зона. Подземно водно тяло с код BG3G00000Pg028 е в добро 

количествено състояние. 

3.2. Имот № 019004, в землището на с. Малки воден, общ. Маджарово, в който 

ще се изпълни тръбния кладенец, не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници 

за питейно-битово водоснабдяване и минерални водоизточници. 

3.3. По данни от Регистъра за издадени разрешителни на БД ИБР към 09.2016г. 

в съседни имоти на имоти с №№ 021007, 021011, 023028, 021013, 021032, 021016, 

016007, 019004, 016002, 010028 в землището на с. Малки воден, общ. Маджарово, 

където е разположено ИП и на имот № 019004, където е предвидено да се изгради ТК 

няма издадени разрешителни за водовземане от подземни води. 

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

1. ИП не засяга защитени територии и защитени зони по НАТУРА 2000. 

2. Не се очаква изпълнението на предвидените в ИП дейности да доведе до нарушаване 

целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до 

увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и 

прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в 

зоната. 

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. При спазване на посочените в настоящото решение условия, свързани с действащото 

законодателство, въздействието от реализацията на така представеното ИП върху 

водите и водните екосистеми ще бъде незначително. 
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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 и без кумулативен характер. 

4. Дейностите по изграждане на сондажа ще се ограничат в контура на имота и няма да 

засегнат други територии извън него. 

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 

се очаква трансгранично въздействие. 

6. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-1573#1/08.11.2016г. 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, като се 

уточнява че: 

6.1. Обектът не следва да попада в санитарно – охранителни зони съгласно 

изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди. 

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 Маджарово и Кметство село 

Бориславци, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета 

на Община Маджарово и на кмета на село Бориславци, общ. Маджарово в изпълнение 

изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 

3. С писмо с изх. № 2645/10.11.2016г. Oбщина Маджарово, уведомява РИОСВ-Хасково, 

че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС на информационното табло в сградата и на интернет страницата 

на общината, както и в сградата на кметство село Бориславци за 14 - дневен срок, не 

са постъпили възражения относно разглежданото инвестиционно предложение. 

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният 

срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела от 

дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предолжение. 

2. Водата от тръбния кладенец може да се използва само при спазване на всички 

процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т.1 от Закона за водите. 

3. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009г за качеството на водите за 

напояване на земеделски кутури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, 

използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и 

прогнози за състоянието на водите за напояване. 

4. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. (Добрите земеделски 

практики за торене). 
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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. 6 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. 7 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. 

 

 

 

 

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 02.12.2016г. 

 

 


