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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 131 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 – Кърджали и БД ИБР – Пловдив 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Закупуване на специализирана овощарска техника за черешова градина и 
изграждане на система за капково напояване в имот с номер 015099, в землището на с. 
Чифлик, общ. Кърджали“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 
човешкото здраве. 
 
възложител: Велизар Хаджиев 

 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда закупуване на специализирана овощарска 
техника за черешова градина и изграждане на система за капково напояване в имот с номер 
015099, в землището на с. Чифлик, общ. Кърджали. Общата площ за напояване е 40.342 дка.  

Технологията за напояване е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните 
особености, водоизточника и схемата на засаждане. Общата схема за напояване на площта 
предвижда водата от прилежащия тръбопровод да се подава по главния тръбопровод и да се 
транспортира до поливната площ. В зависимост от разположението на вътрешностопанските 
пътища, физическите граници на площта и посоката на засаждане на редовете, напоителното 
поле е разделено на 2 броя поливни батерии със средна площ 2, 0216 ха. Поливните крила 
включват разпределителни тръбопроводи, изградени от PE тръби Ø63 и Ø50 и 
полиетиленови тръбопроводи (крила) с диаметър Ø16. Предвид дължината на редовете са 
проектирани поливни тръбопроводи – тип LDPE – мноногодишен тръбопровод, 
„компенсиращ налягането“, с фабрично вградени отвори /капкообразуватели/ на разстояние 
30 см между тях и дебит 2 л/час на всеки от отворите. Всички разпределителни 
тръбопроводи, положени под земята в предварително изкопани траншеи с ширина до 70 см и 
средна дълбочина до 60 см, захранват едностранно поливните тръбопроводи – крила. 
Поливните крила вземат вода от разпределителните тръбопроводи посредством специални 
водовземни фитинги. 
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Изграждането на системата за капково напояване включва изпълнението на следните 
работи: транспорт, разтоварване, разнасяне, разгъване, полагане на тръби и фитинги; 
машинен изкоп и обратно засипване; монтаж на фасонни части, водовземане и командни 
възли; разнасяне, разпъване, монтаж на капковия маркуч по опрната конструкция, водна 
проба. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ 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. 

Съгласно представената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имот с № 015099, с площ 40,342 дка, в землището на с. Чифлик, общ. Кърджали, 
обл. Кърджали, в който ще се реализира инвестиционното предложение 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. Най-близко 
разположената защитена зона  е  ЗЗ  BG 0001032 „Родопи Източни“ за опазване на 
природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

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. 94 от 30.11.2012 г.) и 
подлежи на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата 
по ОС и въз основа на чл. 15 и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, е направена 
преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 
предложение за „Закупуване на специализирана овощна техника за черешова градина и 
изграждане на капково напояване“ в имот с № 015099, с площ 40,342 дка, в землището на с. 
Чифлик, общ. Кърджали, обл. Кърджали няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху най-близко разположената защитена зона с код BG 0001032 „Родопи 
Източни“, за опазване на природните местообитания. 

 
 

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 предвижда изграждане на системата за капково 
напояване с цел водообезпечаване и развитие на земеделското стопанство чрез 
намаляване значително разхода за вода при отглеждането и обработката на 
насаждения, с което да се увеличи общото годишно производство и прилагане на 
екосъобразна земеделска технология, опазваща компонентите на агроекосистемите и 
понижаваща ефекта на антропогенно въздействие върху тях. 

2. Напоителната система няма да включва модул за торовнасяне и няма да се използва за 
наторяване и/или внасяне на препарати за растителна защита. 

3. Нужните количества вода поливна вода ще бъдат осигурени от язовира на с. Висока 
поляна с използване на водоноски, за което има издадена служебна бележка с изх. 
№124/17.09.2016 г. от кмета на село Висока поляна. 

4. Транспортният достъп ще се осъществява по съществуващи полски пътища. Не се 
предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 
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5. Предвидените изкопни дейности за полагането на напоителната система ще се 
осъществят в орния пласт с дълбочина 30÷40 см. Не се предвижда използването на 
взрив. 

6. За предотвратяване на евентуални рискове от инциденти при работа със 
специализирана земеделска техника се предвижда провеждане на предварителен 
инструктаж на работниците за спазване на безопасна работа със земеделска техника, 
хигиена на труда и пожарна безопсност. 

7. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения 
и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или 
значими негативни въздействия върху качеството на околната среда. 

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. Системата за капково напояване ще бъде изградена в имот с номер 015099, в 
землището на с. Чифлик, общ. Кърджали, с начин на трайно ползване – нива. Имотът 
е взет под аренда от възложителя. 

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив 
с изх. № КД-04-545/17.11.2016г. инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се 
уточнява че: 

2.1. Според представената информация инвестиционното предложение попада 
в повърхностно водно тяло „р. Перперек до вливането ѝ в яз. Студен кладенец“ с 
код BG3AR300R011, което е определено като тяло в добро екологично състояние и 
добро химично състояние. 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 и добро количествено съсътояние. ИП попада в нитратно уязвима зона.  

2.2. Имот № 015099, в землището на с. Чифлик, общ. Кърджали, не попада и не 
граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални 
водоизточници. 

2.3. По данни от Регистъра за издадени разрешителни на БД ИБР към 11.2016г. 
в съседни имоти на имот № 015099, в землището на с. Чифлик, общ. Кърджали, 
където е разположено ИП, няма издадени разрешителни за водовземане от подземно 
водно тяло с код BG3G00000Pg028. 

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

1. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
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, основен мотив за което е 
местоположението и характера. 

3. Дейностите по изграждане на системата за капково напояване ще се ограничат в 
рамките на имота и няма да засегнат други територии извън него. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 
се очаква трансгранично въздействие. 
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5. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-2698#1/20.12.2016г. реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве. 

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 Кърджали и Кметство село 
Чифлик, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета 
на Община Кърджали и на кмета на село Чифлик, общ. Кърджали в изпълнение 
изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 
 С писмо с изх. № 32-00-206-(1)/13.12.2016г. Oбщина Кърджали, уведомява 

РИОСВ-Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС 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. 

 С писмо с изх. № 192/27.12.2016г. Кметство село Чифлик, уведомява РИОСВ-
Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС не са постъпили възражения относно разглежданото 
инвестиционно предложение. 

3. 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 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). 

 
 
 

 
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  
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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: 29.12.2016г. 
 
 
 


