
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С 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 - 30 - ПР / 2017г. 

 

 

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, 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 за „Създаване на насаждение от арония, отглеждани по биологичен начин и 

изграждане на система за капково напояване“, което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 

местообитания на видове и човешкото здраве 

 

възложител: „СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, ЕИК 200260982, адрес: гр. София, район 

„Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ №1 

местоположение: Имоти в землището на с. Васково, общ. Любимец: №000354, 000121, 

077001, 077002, 000449, 078006 и имоти в землището на с. Оряхово, общ. Любимец: 

№059039, 051018, 051019, 063012. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Целта на инвестиционното предложение е създаване на насаждения от арония, 

отглеждани по биологичен начин и изграждане на система за капково напояване. 

Създаването и отглеждането на насажденията е свързано с: подготовка на 

земеделската площ в отделните блокове на масива, оформяне на редовете и полагане на 

разпределителна водопроводна мрежа, засаждане на аронията и полагане на шлаухите в 

редовете, грижи за младото насаждение до влизането му в активно плододаване, грижи през 

периода на плододаване. Схемата за засаждане на аронията ще бъде съобразена със 

съществуващата инфраструктура, габаритите на селскостопанската техника за обработка, 

както и с изискванията на системата за капково напояване. За водоизточник ще бъдат 

използвани резервоари за вода, разположени в границите на имота. Резервоарите за вода ще 

се пълнят от открит водоизточник в близост до имотите чрез мобилни водоноски. От 

резервоара поливната вода ще бъде подавана в тръбната мрежа с помощта на ел.помпен 

агрегат. Посредством главен тръбопровод водата ще се подава към филтърна група, след 

което под налягане ще се отправя по транспортни водопроводи към съответните напоителни 

участъци. Самата тръбна мрежа се състои от РЕ тръби, подаващи вода на поливните крила. 
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Тръбопроводите са положени в земята, в предварително изкопана траншея с цел да не пречат 

на обработките в насаждението и да бъдат защитени от слънчевата радиация и ниските 

температури за по-дълъг експлоатационен период. С помощта на разпределителни кранове и 

водовземни нипели, водата ще се подава към дебелостенен капков маркуч, подбран с 

подходящ дебит и разстояние между вградените капкообразуватели, за осигуряване на 

необходимото количество вода според агротехническите изисквания на насажденията. 

Така направената инвестиция за система за капково напояване ще осигури на 

инвеститора достатъчно количество поливна вода, което ще доведе до значителни икономии 

на труд и вода, а това от своя страна ще повиши качеството и количеството на 

произвежданата продукция, като се постига равномерност на полива над 85%. 

За системата за капково напояване на масиви с площ от 133,34 дка, намиращи се в 

землището на: с. Оряхово и с. Васково, общ. Любимец, са предвидени следните съоръжения: 

 Резервоар за вода; 

 Помпени агрегати; 

 Двукамерен пясъчен филтър с автоматична промивка и дисков филтър; 

 Водомер; 

 Транспортираща и разпределителна тръбна мрежа, състояща се от РЕ тръби с 

работно налягане до 10 бара; 

 Разпределителен възел, оборудван с разпределителен клапан; 

 Водовземни скоби и адаптори, чрез които водните количества се подават към 

съответните площи на полето; 

 Многогодишен дебелостенен компенсиращ капков маркуч, с вградени 

капкообразуватели. 

При така предвидената поливна система дебита на напоителното поле ще бъде около 

15m
3
/h (два помпени агрегата с дебит 7,5 м

3
/час). Отдаденото количество вода на дка за един 

час ще бъде от 250 до 500 литра, при работно налягане на системата около 2 бара и 

равномерност на полива над 90%. 

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 предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имоти с №№000354, 000121, 077001, 077002, 000449, 078006 в землище на с. 

Васково, общ. Любимец и имоти с№№ 059039, 051018, 051019, 063012 в землище на с. 

Оряхово, общ. Любимец, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите 

на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в 

обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG 

0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета 

с Решение № 661/16.10.2007г. 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 и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на горе цитираните 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, включително птици, предмет на опазване в защитена зона BG 0000212 „Сакар”. 
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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 създаване и отглеждане по биологичен 

начин на насаждения от арония и монтаж на хидромелиоративна система за капково 

напояване на насажденията. Тази технология 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. 

2. Нужните количества вода за напояване ще се осигурят от повърхностни води, за 

което има издадено разрешително от община Любимец с № 8/13.09.2016г. за водовземане от 

обект – водоем „Алана“. 

3. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура, за транспортен достъп до имотите ще се използва съществуващата 

транспортна мрежа от полски пътища и улична мрежа. 

4. Отпадъците, образувани при изграждането и експлоатацията на обекта ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

5. 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. Предвижда се създаване и отглеждане по биологичен начин на насаждения от 

арония и изграждане на система за капково напояване на насажденията на обща площ от 

133,34 дка в имоти с №№000354, 000121, 077001, 077002, 000449, 078006 в землище на с. 

Васково, общ. Любимец и имоти с №№ 059039, 051018, 051019, 063012 в землище на с. 

Оряхово, общ. Любимец. 

2. Съгласно становище на БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-668/07.12.2016г. 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на 

околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на 

следните изисквания: 

 Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни тела от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

 Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009г 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. 

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

практики за торене). 

3. Инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло „река 

Марица, от р. Сазлийка до граница“ с код BG3AR100R001. Попада в чувствителна зона. 

ИП в с. Оряхово попада в рамките на подземно водно тяло „Порови води в Неоген – 

Свиленград – Стамболово“ с код BG3G00000N011. Не попада в нитратно уязвима зона. 

Имотите в с. Васково попадат в рамките на ПВТ „Пукнатинни води – Шишманово – 

Устремски масив“ с код BG3G00000Pt045. Попада в зона за защита на водите, съгласно 

чл.119а, ал.1, т. 5 от ЗВ. Не попадат и и не граничат със СОЗ на водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване и минерални водоизточници. 
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III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на защитена 

зона BG 0000212 „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 нея. 

2. 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 местообитание на видове предмет на опазване 

в горепосочената защитена зона. 

3. 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. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера, местоположението и мащабността на ИП не се очаква 

негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората. 

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-200#1/10.02.2017г. не се 

предполага риск за здравето на населението. 

4. 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 за инвестиционното си предложение Община Любимец и кметствата в 

село Васково и Оряхово, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като за четиринадесет 

дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от 

информацията по Приложение 2 на кмета на Община Любимец и кметствата в село Васково 

и Оряхово. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, 

както следва: 

 Община Любимец с писмо изх. № Л-4811#1/16.02.2017г. уведомява РИОСВ-

Хасково, че от 31.01.2017 г. до 14.02.2017г. 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 изх. № 1/03.01.2017г. уведомява РИОСВ-Хасково, 

че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от 19.12.2016г. до 

02.01.2017г., като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и 

становища. 

 Кметство село Васково с писмо изх. № 19/09.02.2017г. 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 в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 
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И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Да не се допуска изграждане на нови технологични пътища и помощни площадки 

извън границите на имотите, предмет на реализация на ИП. 

2. Да не се допуска трайно депониране на отпадъци, генерирани по време на 

реализацията и експлоатацията на обекта. 

3. Да не се премахва дървесната растителност при реализацията на ИП. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 

 

 

Дата: 20.03.2017г. 


