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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 – 33 - ПР / 2013г. 

 
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 и Становище от Регионална 
здравна инспекция - Хасково 

 

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Закупуване на трактор и прикачен инвентар, засаждане на 103,802 дка десертни 
лозя и изграждане на система за капково напояване” в имоти с №№ 28.82, 28.153, 28.154, 
28.245, 28.147, 28.159, 28.145, 28.140 и 28.160 в местност „Кавала” и имоти с №№ 28.119 и 
28.115 в местност „Кабите” землище на град Харманли, община Харманли, област 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: „ПРЕМИУМ  ЕНЕРДЖИ” ЕООД  

 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда закупуване на трактор и прикачен инвентар, 

засаждане на 103,802 дка десертни лозя и изграждане на система за капково напояване в 
имоти с №№ 28.82, 28.153, 28.154, 28.245, 28.147, 28.159, 28.145, 28.140 и 28.160 в местност 
„Казала” и имоти с №№ 28.119 и 28.115 в местност „Кабите” землище на гр. Харманли, община 
Харманли, област Хасково.  

Системата за капково напояване е локална система за напояване и позволява 
необходимото количество вода да се предостави на растенията, без преовлажняване на 
почвения слой и се постига значително по-малък разход на вода. 

Новосъздаваният лозов масив, за който се предвижда системата за капково напояване се 
намира в землището на град Харманли, на около 2 км югозападно от града. Част от имотите са 
собственост на „Премиум енерджи” ООД, град Харманли. Друга част са собственост на 
физически лица, чието ползване е съгласно сключени договори за аренда или наем на 
земеделска земя. 

В зависимост от схемата на засаждане на лозите, разположението на стопанските 
пътища и наклоните на терена, напоителната система е организирана в 10 участъка - поливни 
батерии. Схемата на засаждане на лозето е 2,50 м х 1,30 м. По дължината на редовете ще се 
инсталира LDPE поливен тръбопровод ф16мм за капково напояване с фабрично вградени 
отвори – капкообразуватели – „компенсиращи налягането”, с разстояние 130 см между тях и 
дебит 2,0 л/час на всеки от отворите. Проектния поливен режим е определен при 75% 
обезпеченост на напоителната норма. 
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Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на LDPE поливен 
тръбопроводи/поливни крила/. Тези тръбопроводи вземат вода от положени под земята 
транспортни тръбопроводи. По дължината на поливния тръбопровод фабрично са вградени 
отвори – капкообразуватели, като подадената вода в поливните крила излиза във вид на капки 
от отворите на капкообразувателите и попада само в кореновата система на лозите. Тази 
технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по 
време така и по размер водна маса. 

Напоителната мрежа ще се състои от следните основни части: 
 Филтърен възел разположен на подвижна платформа, чийто основни елементи са: 

– дисков филтър 
– хидроциклон 
- инжектор 
– контролни манометри 
– присъединителни фасонни части и елементи 

 Главен транспортен тръбопровод 
 Разпределителни тръбопроводи 
 Поливни крила 
 Командни възли 

Системата за капково напояване ще се захранва от тракторна цистерна. За водоизточник 
ще се използва река Марица. Водовземането от повърхностни и подземни води подлежи на 
разрешителен режим и в тази връзка ще бъде проведена процедура в Басейнова дирекция за 
управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив, за издаването на 
разрешително за водовземане. 

По отношение на местоположение не са разглеждани алтернативни решения, тъй като 
местоположението на инвестиционното предложение е определено от наличието на собствени 
и наети под наем или аренда земеделски земи в землището на град Харманли, община 
Харманли, област Хасково. По отношение технологията на напояване – съществуват четири 
начини за напояване на лозови насаждения: повърхностно гравитачно, подземно, дъждуване и 
капково. Избран е варианта с капково напоява. Предвид това избраната капково напоителна 
система е екологсъобразна и водоспестяваща. При капковото напояване под формата на капки 
се доставя вода до всяко коренче, осигурява се икономично и равномерно поливане, има 
възможност за внасяне на торове и препарати. Така капковото напояване е най-рационалния 
начин за поливане, гарантира преодоляване на сушавите периоди и получаване на добра 
реколта. При капковото напояване се постига най-голяма икономия на вода и няма извличане 
на почва.  

Реализирането на предложението не налага необходимост от нова или промяна на 
съществуващата пътна инфраструктура.  

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 закупуване на 
трактор и прикачен инвентар, засаждане на 103,802 дка десертни лозя и изграждане 
на система за капково напояване в имоти с №№ 28.82, 28.153, 28.154, 28.245, 
28.147, 28.159, 28.145, 28.140 и 28.160 в местност „Казала” и имоти с №№ 28.119 и 
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28.115 в местност „Кабите” землище на гр. Харманли, община Харманли, област 
Хасково.  

 Технологичната система за капково напояване се състои от следните основни части: 
Филтърен възел, командни възли, разпределителни тръбопроводи, поливни 
тръбопроводи с вградени капкообразуватели.  

 Като водоизточник за напояването ще се използва река Марица. Водовземането от 
повърхностни и подземни води подлежи на разрешителен режим и в тази връзка ще 
бъде проведена процедура в Басейнова дирекция за управление на водите 
Източнобеломорски район с център Пловдив, за издаването на разрешително за 
водовземане. 

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

 Строителните работи се свеждат до: изкопни работи по трасета на транспортните и 
разпределителни тръбопроводи; монтажни работи по тръбната мрежа и поливните 
крила; монтаж на главния команден възел, командни възли по поливните батерии, 
шахтите със спирателен кран и обратно засипване на изкопите. 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; 
Изкопаната земна маса се депонира от едната страна на изкопа.  

 В РИОСВ – Хасково са постъпвали и 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.  

 Изграждането на системата за капково напояване ще се извърши в рамките на 
определената за това площ. Реализирането на предложението не налага 
необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
Транспортният достъп е осигурен по съществуващи полски пътища, с които имотите 
граничат. 

 При реализиране на инвестиционното предложение се очаква незначително 
количество битови отпадъци, които ще бъдат събирани в полиетиленови чували и 
съответно ще се извозват до депо, указано от общината.  

 По време на изграждането и експлоатацията на лозовия масив при евентуално 
възникване на разливи на опасни за околната среда течности /гориво, масло и др./, 
същите ще бъдат посипани с пясък или дървени трици до попиването им и 
своевременно ще бъдат отстранени от терена. Тъй като строителството и 
експлоатацията се извършват на открито, за предпазване на персонала, той ще 
бъде  обучен за действия  при дъжд и гръмотевични бури, при ухапване от насекоми, 
даване на първа помощ и т.н. 

 
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 имоти с №№ 28.82, 28.153, 
28.154, 28.245, 28.147, 28.159, 28.145, 28.140 и 28.160 в местност „Казала” и имоти с 
№№ 28.119 и 28.115 в местност „Кабите” землище на гр. Харманли, община 
Харманли, област Хасково. Част от имотите са собственост на „Премиум енерджи” 
ООД, град Харманли. Друга част са собственост на физически лица, чието ползване 
е съгласно сключени договори за аренда или наем на земеделска земя. 

 
№ № на имота 

местност 
землище 

собственик документ за собственост Договор за 
наем 

1. 77181.28.82 
Кабите 
Харманли 

Премиум 
Енержи ЕООД 

НА  185 том ІV рег.№ 3981 дело 677 от 2012 г.  
 Служба по вписванията Харманли - № 109, том 8, 
рег.2153 от 23.08.2012 г. 

 

2. 77181.28.115 Наталия НА № 177, том 6, рег.2016 от 30.12.2010 г. – Служба Договор за наем 
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Кабите 
Харманли 

Христова 
Шишкова 

по вписванията Харманли на земеделски 
земи от 
01.10.2012 г. 

3. 77181.28.119 
Кабите 
Харманли 

Премиум 
Енержи ЕООД 

НА  185 том ІV рег.№ 3981 дело 677 от 2012 г.  
Служба по вписванията Харманли - № 109, том 8, 
рег.2153 от 23.08.2012 г. 

 

4. 77181.28.140 
Казала 
Харманли 

Премиум 
Енержи ЕООД 

НА  184 том ІV рег.№ 3980 дело 676 от 2012   
Служба по вписванията Харманли - № 108, том 8, 
рег.2152 от 23.08.2012 г. 

 

5. 77181.28.145 
Казала 
Харманли 

Наталия 
Христова 
Шишкова 

НА № 117, том 6, рег.2016 от 13.12.2010 г. – Служба 
по вписванията Харманли 

Договор за наем 
на земеделски 
земи от 
01.10.2012 г. 

6. 77181.28.147 
Казала 
Харманли 

Премиум 
Енержи ЕООД 

НА  185 том ІV рег.№ 3981 дело 677 от 2012 г.  
Служба по вписванията Харманли - № 109, том 8, 
рег.2153 от 23.08.2012 г. 

 

7. 77181.28.153 
Казала 
Харманли 

Ангел Славов 
Стратиев 
 

Решение на ПК по чл.27у, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от 
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на 
собственост с план на земеразделяне № 01_02 от 
25.06.1999 г. издаден от ПК Харманли 

Договор за наем 
на земеделски 
земи от 
01.10.2012 г. 

8. 77181.28.154 
Казала 
Харманли 

наследници 
на Милко 
Георгиев 
Милков 

Решение на ПК по чл.27у, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от 
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на 
собственост с план на земеразделяне № 01_02 от 
25.06.1999 г. издаден от ПК Харманли 

Договор за  
аренда на 
земезелски земи 
от 02.12.2010 г. – 
Акт 7 том ІІІ рег  
№ 5184 от 2010 г. 

9. 77181.28.159 
Казала 
Харманли 

Премиум 
Енержи ЕООД 

НА № 155 том ІІІ рег.№ 2831 део № 484 от 2012г.  
Служба по вписванията Харманли - № 161, том 5, 
рег.1438 от 22.06.2012 г. 

 

10. 77181.28.160 
Казала 
Харманли 

Христо Пенев 
Шишков 

НА № № 163, том 6, рег.1718 от 16.08.2011 г. – 
Служба по вписванията Харманли 

Договор за наем 
на земеделски 
земи от 
01.10.2012 г. 

11. 77181.28.245 
Казала 
Харманли 

Добринка 
Динева 
Димитрова 
 

НА № 67, том 18, рег.4329, дело 3679 от 01.12.2008 
г. – Служба по вписванията Харманли 
НА № 60, том 6, рег.1843, дело 853 от 18.11.2010 г. – 
Служба по вписванията Харманли 
НА № 44, том 7, рег.2094, дело 1020 от 21.12.2010 г. 
– Служба по вписванията Харманли 
НА № 36, том 2, рег.450, дело 198 от 30.03.2010 г. – 
Служба по вписванията Харманли 

Договор за наем 
на земеделски 
земи от 
01.10.2012 г. 

 

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

 Капково напоителната система ще се реализира на територията на  частни имоти и 
няма отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в 
района, поради което не се налага и  приспособяването им към обекта. 

 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: 
Преценката по чл.15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от отрицателно 

въздействие на инвестиционното предложение върху ЗЗ “Остър камък” BG 0001034 поради 
следното:  

 Според представената информация инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и 
в площта му няма регистрирани находища на редки и защитени растителни и 
животински видове по ЗБР. 

 Имотите, където ще се реализира инвестиционното предложение попадат в 
границите на защитена зона “Остър камък” BG 0001034, за опазване на природните 
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

 Имотите предмет на настоящото инвестиционно намерение са с предназначение на 
територията земеделска с начин на трайно ползване „Друг вид нива“ и при 
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усвояването на територията не се очаква фрагментиране на природните 
местообитания и местообитания на видовете  предмет на опазване в зоната; 

 Предвид характеристиките на инвестиционното предложение не се очаква 
допълнителна фрагментация, загуба на площ от местообитания и увеличаване 
безпокойството на евентуално налични видове. 

 Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия върху защитената 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 на изграждане на система от 
хидромелиоративни съоражения /създаване на система от капково напояване/ на 
лозов масив 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, минералното 
разнообразие и природните обекти в района. 

 Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-386/25.03.2013г. 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 за намерението си община Харманли, а засегнатото 
население е уведомено, чрез обява във вестник „Новинар” от 19.02.2013г. Към момента на 
представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС в 
РИОСВ Хасково, в община Харманли, както и след обявяване на същата до засегнатото 
население чрез вестник „Новинар” от 20.02.2013г., 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 „Закупуване на трактор и прикачен инвентар, засаждане на 103,802 
дка десертни лозя и изграждане на система за капково напояване” в имоти с №№ 28.82, 28.153, 
28.154, 28.245, 28.147, 28.159, 28.145, 28.140 и 28.160 в местност „Кавала” и имоти с №№ 28.119 и 
28.115 в местност „Кабите” землище на град Харманли, община Харманли, област 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. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 

Дата: 29.03.2013г. 


