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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 19 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, както 
и получени становища от РЗИ-Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на 586,83 дка трайни насаждения от лавандула, система за 
капково напояване и закупуване на земеделска техника” в поземлени имоти №№ 032002; 
032003; 032004; 032006; 033001; 033005; 036002; 036003; 036007; 037002; 037003; 038001; 
038004; 039001; 039002; 041002; 041008; 041009; 041010; 042001; 042002; 042003; 042006; 
042008; 043004; 044002; 044004; 045001; 047003; 048002; 048005; 048010; 061001; 062003; 
063004; 064003; 064004; 066002; 066004; 066006; 066007; 066008, в землището на с. Васково, 

общ. Любимец, обл. Хасково което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: „ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ“  ЕООД 

       
 

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение предвижда засаждане на ново насаждение от 
лавандула и изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти №№ 032002; 
032003; 032004; 032006; 033001; 033005; 036002; 036003; 036007; 037002; 037003; 038001; 
038004; 039001; 039002; 041002; 041008; 041009; 041010; 042001; 042002; 042003; 042006; 
042008; 043004; 044002; 044004; 045001; 047003; 048002; 048005; 048010; 061001; 062003; 
063004; 064003; 064004; 066002; 066004; 066006; 066007; 066008, в землището на с. Васково, 
община Любимец. Имотите са с начин на трайно ползване „нива“. Насаждението ще бъде с 
междуредие 1,60 м и разстояние в реда 0,40 м. Посоката на засаждане е североизток-
югозапад. Предвижда се почистване на терена от камъни, подравняване, риголване, оране, 
торене и засаждане на резниците лавандула. Земеделската техника, която е предвидена за 
закупуване е: два трактора, пръскачка щангова, култиватор за лавандула, дискова брана, 
машина за косене на лавандула и ремарке. 

Инвестиционното предложение предвижда насаждението да се напоява, чрез система 
за капково напояване. Основните части на системата за капково напояване са: Главен 
разпределителен възел състоящ се от  основен резервоар за вода с обем 202,7м

3
, водомер 

70m
3
/h, филтърен блок пясъчни филтри - 3х30‘‘+ механичен филтър 1х4‘‘, присъединителни 
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елементи и фасонни части, подземна транспортна и разпределителна тръбна мрежа от РЕ 
тръби с налягане 8 атм, от които се извеждат поливни тръбопроводи /крила/ от многогодишен 
дебелостенен РЕ тръбопровод ф16мм  тип „компенсиращ налягането“ с разстояние между 
капкообразувателите 1,0 м, положени във всеки ред на насаждението. След филтриране, 
водата от резервоара се подава към поливните батерии, респ. поливните крила. 
Водоподаването в поливните крила се осъществява автоматично през електромагнитни 
клапани с регулатори на налягането (разпределителни възли), от които се разпределя водата 
към поливните крила на всеки парцел. Всеки разпределителен възел е снабден с ръчен 
ремонтен спирателен кран. Батериите са едностранно захранени. Оразмерителният дебит на 
системата е изчислен на 70 м

3
/час или 19,4 л/сек. Дневната поливна норма е определена в 

технологичния проект за създаване на насаждението и е  в размер на  3 м
3
/дка. Напоителната 

норма за поливния сезон от 300 м
3
/дка. Общата годишна водна маса е 176048 м

3
. 

 
Описаните дейности, предвидени в разглежданото инвестиционно предложение, 

попадат 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.  

Съгласно представената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имоти с №№ 032002; 032003; 032004; 032006; 033001; 033005; 036002; 036003; 
036007; 037002; 037003; 038001; 038004; 039001; 039002; 041002; 041008; 041009; 041010; 
042001; 042002; 042003; 042006; 042008; 043004; 044002; 044004; 045001; 047003; 048002; 
048005; 048010; 061001; 062003; 063004; 064003; 064004; 066002; 066004; 066006; 066007; 
066008 в землище на с. Васково, общ. Любимец, в които ще се реализира инвестиционното 

предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ), но попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - ЗЗ BG0000212 “Сакар” за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. 
на Министерски съвет, съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. и 

BG0002021 „Сакар”, определена съгласно изискванията на Директива 2009/149/ЕЕС за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. на Министъра на 
околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010 г./. 

Предвид разписаните в чл. 7 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.) етапи на оценката е направена проверка за 
допустимост по смисъла на чл. 12 от същата и бе установено, че инвестиционното 

предложение е допустимо при спазване на забраните в Заповед № РД-758/19.08.2010 г., за 

обявяване на BG0002021 „Сакар”. 

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 оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 
горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с чл. 31 ал. 1 от ЗБР. 

На основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и критериите по чл. 16 от нея, е 
направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 

инвестиционното предложение за няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 

включително птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 

„Сакар”. 
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М О Т И В И: 

 

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. Технологията за капково напояване позволява доставянето на поливната вода 
непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно 
подаване на разтворими торове. Технологията спестява значително разхода на вода, както и 
експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната 
система. Настоящият проект за капково напояване на насаждението от лавандула дава 
възможност да бъде изградена една модерна напоителна система, изпълнена в по-голямата 
си част от български и европейски строителни материали, елементи и фасонни части. 
Техническите параметри на системата дават възможност да се извършват поливки на 
насаждението при всякакви, включително екстремни природни условия. 

2. Отглеждането на лавандулови насаждения при поливни условия значително 
повишава качеството на получаваната продукция и добива. Инвестиционното предложение не 
предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. До обекта има съществуващ траен 
стопански път. Транспортните и разпределителни тръбопроводи се полагат в изкопи с ширина 
0,40-0,50 и дълбочина до 0,80 м. Изкопаните земни маси ще се използват за обратно 
засипване на положените тръби. Не се предвиждат взривни работи. 

3. Основните дейности са свързани с доставката и монтажа на основния резервоар, и 
площадката със предвидените съоръжения. Едновременно с това ще се извършват и 
изкопните работи, полагането и свързването на транспортния и разпределителните 
тръбопроводи, монтажа на водовземните фитинги и разстилането и полагане на поливните 
тръбопроводи по дължината на редовете лавандула. По време на строителството няма да 
бъдат нарушавани компонентите на околната среда, поради, което не се предвиждат 
възстановителни работи, освен възстановяване и рекултивиране на изкопите, като и хумусния 
пласт ще бъде възстановен след полагане на разпределителните тръбопроводи. 

4. Обектът е сравнително малък, като монтажните работи са предимно ръчен труд и се 
свеждат до изграждането на експлоатационна площадка, монтажа на резервоара, 
съоръженията и оборудването към него. 

5. Захранването на системата за капково напояване с вода ще се осъществява въз 
основа на актуален Договор № 8/ 20.09.2016 год. за доставка на вода от „Напоителни системи“ 
ЕАД- клон Хасково - водоизточник е яз. Изворово. Чрез водоноски ще се пълни предвидения в 
инженерния проект основен резервоар с обем 202,7 м

3
. Водата за напояване ще се подава в 

тръбната мрежа гравитачно. Оразмерителният дебит за напояване на площите е 19,4 л/сек /70 
м

3
/час/. С този дебит е оразмерена транспортната и разпределителната тръбна мрежа, 

филтърните съоръжения, както и водомерното съоръжение. Необходимата годишна водна 
маса за напояването е определена при напоителна норма 300 м

3
/дка и е с размер 176048 м

3
 

/годишно. 
6. Отпадъците, образувани по време на изграждането и експлоатацията на обекта ще 

бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 
7. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

8. 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 въздействие на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 

9. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № 
КД-04-38/26.01.2017 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на 
ИБР и постигане на целите на околната среда. 
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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. Местоположението на площите предвидени за създаване на насаждението от 
лавандула е в землищните граници на с. Васково в имоти с №№ 032002; 032003; 032004; 
032006; 033001; 033005; 036002; 036003; 036007; 037002; 037003; 038001; 038004; 039001; 
039002; 041002; 041008; 041009; 041010; 042001; 042002; 042003; 042006; 042008; 043004; 
044002; 044004; 045001; 047003; 048002; 048005; 048010; 061001; 062003; 063004; 064003; 
064004; 066002; 066004; 066006; 066007; 066008. Предвидените видове работи по създаване 
на насаждението и изграждането на системата за капково напояване (извършване на изкопи и 
полагане на тръбопроводите и поливните крила) ще се извършват само в границите на 
посочените по-горе земеделски имоти. 

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

4. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река 
Голямата (Пъстрогорска)“ с код BG3MA100R005 и в рамките на подземно водно тяло 
BG3G00000Pt045 „Пукнатинни води – Шишманово – Устремски масив“. 

5. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници 
за ПБВ или на водоизточници на минерални води. 

6. 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 ЗВ. 

 

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

1. Имотите, в които ще се реализира ИП не засягат защитени територии по ЗЗТ и не 
представлява регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински видове 
по ЗБР.  

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на защитени 
зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”, както и да доведат до увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните връзки 
от значение за видовете предмет на опазване в тях. 

3. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при 
реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или 
фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване 
в защитени зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”.  

4. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на 
храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и до 
намаляване числеността на техните популации.  

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № РД-02-110#1/27.01.2017 г. на РЗИ-Хасково не се 
предполага риск за здравето на населението. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно 
изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, 
проектиране и експлоатация на санитарно-охранителните зони на действащи водоизточници. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 
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4. При спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство, 
въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните 
екосистеми ще бъде незначително поради вида и характера на разглежданото ИП. 

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

 

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 Община Любимец и кметство село Оряхово (Васково) за своето 
инвестиционно предложение, а засегната общественост, чрез поставяне на обяви в общината 
и кметството. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обяви в община 
Любимец и кметство с. Оряхово (Васково), като за четиринадесет дневния срок не са 
постъпили възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по 
Приложение № 2 на Община Любимец и кметство с. Оряхово (Васково). В резултат на 
извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

- Община Любимец с писмо изх. № Л-4610#4/27.01.2017 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 Оряхово с писмо 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. 

3. 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. При реализацията на ИП е задължително запазването в имотите на характеристиките 
на ландшафта - синори, единични и групи дървета.  

2. В граничните райони на имотите, които представляват конкретни местообитания 
предмет на опазване в зоните да не се поврежда и унищожава по никакъв начин 
съществуващата тревиста, храстова и дървесна растителност. 

3. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на 
горивно-смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждането на 
съседни терени, извън усвояваните имоти. 

4. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от 
дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предложение. 

5. Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите 
за напояване на земеделски култури, 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 

6. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. (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. 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, 
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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. 

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
 
 
 

 

Дата: 22.02.2017 г. 

 

 

 
 
 


