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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 – 34- ПР / 2012г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от възложителя по 
приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, 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 (ПМС 201/31.08.2007г., 
изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.) и получено становище на Регионална здравна инспекция 
Хасково 

 

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: ”Създаване система за капково напояване на 340.590 дка засадени десертни 
лозя” в имоти с №№ 049073, 049074 местност «Капаклията», землище с. Изворово, общ. 
Харманли, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет 
на опазване в защитена зона по НАТУРА 2000 “Сакар” BG 0000212 и човешкото здраве   
 
възложител: Кирил Латев Кирилов  

 
Характеристика на инвестиционното предложение:  

 
Инвестиционното предложение предвижда създаване на система за капково напояване от 
340.590 дка на вече засадени десертни лозя, в имоти с №№ 049073, 049074 местност 
«Капаклията», землище с. Изворово, общ. Харманли, с начин на трайно ползване ”лозе” и 
категория на земята седма. При капковото напояване загубите на вода са минимални, защото 
водата се доставя на точното място, в необходимото време и количество. Ще се използва 
система за капково напояване тип LDPE – с номинален диаметър 16 mm, с вградени 
капкоуловители на разстояние 1.0 m, с дебит 2.0 l/h . Предвижда се изграждане по една линия 
за всеки ред насаждения. Напоителната система ще бъде автоматизира и ще се състои от 
следните функционални групи: главен контрол, включващ филтриращ блок и тороподаващ 
възел. Ще се използва автоматичен самопречистващ филтър, основно и второстепенно 
мрежово захранване. За нормално функциониране на системата ще се изисква помпена 
станция до Главния контролен блок осигуряваща работен дебит Q=125 m 3/h, при налягане 
P=52 m. Имотите са собственост на възложителя, съгласно Анекс № 1/07.03.2007 към Договор 
за аренда на земеделска земя от 17.02.2006г.   
Водоизточникът на полето е цистерна, намираща се непосредствено до лозовият масив. Като 
водоизточник за напояване може да се използва и язовир “Шумака”, в землище на с. Изворово, 
общ. Харманли собственост на общ. Харманли. Съгласно писмо изх. № ОХ-05-811/22.05.2012г. 
община Харманли дава принципно съгласие за започване на процедура за издаване на 
разрешително за водовземане от имот –публична общинска собственостс № 000528, площ 
11.048 дка в землище на с. Изворово, като алтернативен водоизточник. 
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Лозовият масив е разделен на 27 поливни батерии. Напоителната система се състои от 
следните основни части:  

 Съд за разтваряне на торове;  

 Инжектор;  

 Дисков филтър за финно пречистване на водата;  

 Пясъчен филтър;  

 Контролни манометри за отчитане на работното налягане в напорния водопровод; 

 Присъединителни фасонни части и елементи  
 
Не се налага изграждане или промяна на пътна инфраструктура тъй като такава съществува на 
терена. 
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 създаване на 
система за капково напояване от 340.590 дка на вече засадени десертни лозя, в 
имоти с №№ 049073, 049074 местност «Капаклията», землище с. Изворово, общ. 
Харманли. Имотите са собственост на възложителя, съгласно Анекс № 1/07.03.2007 
към Договор за аренда на земеделска земя от 17.02.2006г.   

 Технологичната система за капково напояване се състои от следните основни части: 
помпена станция; командни възли; разпределителни тръбопроводи; поливни 
тръбопроводи с вградени капкообразуватели.  

 По дължината на редовете ще се инсталира LDPE с номинален диаметър 16 mm, с 
вградени капкоуловители на разстояние 1.0 m, с дебит 2.0 l/h . Лозовият масив е 
разделен на 27 поливни батерии. 

 Водоизточникът на полето е цистерна, намираща се непосредствено до лозовият 
масив. Като водоизточник за напояване може да се използва и язовир “Шумака”, в 
землище на с. Изворово, общ. Харманли собственост на общ. Харманли, за 
ползването на който има представено принципно съгласие на общината за 
започване на процедура за издаване на разрешително за водовземане. 

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

 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. Не се предвиждат строителни дейности, усвояване на 
нови земи или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Общинските 
пътища са обезпечени с добре поддържана канавка. Около иимотите минават 
полски пътища, които водят до път от републиканската пътна мрежа. 
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 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. Рискът от инциденти ще бъде сведен 
до минимум при провеждане на инструктаж на работниците по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна охрана.  

 

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 №№ 049073, 049074 
местност «Капаклията», землище с. Изворово, общ. Харманли, с начин на трайно 
ползване ”лозе” и категория на земята седма. Имотите са собственост на 
възложителя, съгласно Анекс № 1/07.03.2007 към Договор за аренда на земеделска 
земя от 17.02.2006г. 

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

 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 съществено 
отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху ЗЗ „“Сакар” BG 
0000212 за опазване на природните местообитания, поради следните мотиви:  
 

 ИП ще се реализира  в съществуващи лозя, и с това не се променя НТП на имотите 
”лозе”. 

 След реализация на ИП не се очаква фрагментиране на природните местообитания 
и местообитания на видовете животни предмет на опазване в зоната. 

 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. 

 ИП не попада в защитени територии по ЗЗТ. 
 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 на тяхната численост.  

 

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 
лозовия 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 не се предполага риск за здравето на 
населението.  
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 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, както и кметството 
на с. Изворово, а засегнатото население, чрез обява в местен вестник. Към момента 
на представяне на документацията в РИОСВ не са изразени устно или депозирани 
писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 
предложение.  

 

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения 
му капацитет.  

Настоящото решение 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. 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 

 

 

 

 
 
Дата: 04.06. 2012г. 


