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Р Е Ш Е Н И Е № ХА –35 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 
инвеститора 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 Становище от РЗИ - Хасково 

 

 

РЕШИХ 
 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на сондажен кладенец за поливане на овощни насаждения 
с обща площ 135.5 дка” в поземлен имот с идентификатор 77195.319.23 по КК на гр. 

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

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

възложител: ЧЗП Петър Тодоров Хаджиев 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец 
за поливане на овощни насаждения с обща площ 135.5 дка чрез изграждане на 
капкова система за напояване. Инвестиционното предложение ще се реализира  в 
поземлен имот с идентификатор 77195.319.23, местност „Балакли” по КК на гр. 
Хасково. 

За обекта не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. 
Транспортният достъп до черешовия масив се осъществява по съществуващи полски 
пътища. 

По отношение на технологията на поливане (капкова система за поливане), 
сондажният кладенец е електросъобразна и водоспестяваща система. 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 сондажният кладенец е най – рационалният начин за поливане, 
гарантира преодоляване на сушавите периоди и получаване на добра реколта. 

 
По отношение осигуряването на електроенергия за помпите се налага 

използването на аграгати, тъй като в района няма електроснабдяване. 



 2 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.10, 
н) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на 
необходимостта от ОВОС.  

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на 
защитена територия 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 по НАТУРА 2000 е “Родопи Средни”  с код BG0001031, 
за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 
Министерски съвет. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост на основание 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.) 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: 

 
1. Инвестиционното предложение е за изграждане на сондажен кладенец за 

поливане на овощни насаждения с обща площ 135.5 дка чрез капкова система 
за напояване в поземлен имот с идентификатор 77195.319.23 в местност 
„Балакли” по КК на гр. Хасково. 

2. Строително - монтажните работи се свеждат до: 

 изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните 
тръбопроводи; 

 монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; 

 монтаж на командните възли, командните възли по поливните батерии и 
обратното засипване на изкопите. 

3. Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи се 
изпълняват 90 % машинно и 10 % ръчно и с максимална ширина на изкопната 
траншея 0.40 м. Изкопната земна маса се депонира от едната страна на изкопа. 

4. При строителните работи ще се използва съвременна строителна техника, ще 
се работи с малкогабаритна и лесноподвижна механизация, осигуряваща 
минимално въздействие върху средата – в по – малка степен утъпкване на 
терена, с по - малко вредни емисии. 

5. По време на изграждане на сондажния кладенец ще се генерират следните 
отпадъци: 

 битови отпадъци, които ще се събират и съхраняват на определените за целта 
места; 

 отпадъци по време на строителството – изкопни земни маси и хумус, които ще 
се използват при обратната насипка и при възстановяване на трасетата за 
тръбопроводите за капковата система за напояване. Отпадъците от пластмаса 
ще се събират и предават за рециклиране. 

6. При строителните работи от изкопната техника и колите, доставящи 
оборудването е възможно замърсяване на въздуха с въглеводороди. Това 
въздействие върху атмосферния въздух ще бъде незначително и 
кратковременно. Предвидени са необходимите мерки за обезопасяване при 
евентуален разлив на опасни течности. Отделяните и при строителството и при 
експлоатацията отпадъци са в минимални количества и ще бъдат събирани и 
предавани на определените за целта места. 
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7. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на 
изискванията на безопасност на труд, риска от инциденти ще бъде сведен до 
минимум. 

  

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. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 77195.319.23 с обща площ 10. 499 дка в местност „Балакли” по 
КК на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което 
не се очаква въздействие върху земеползването в района. Имотът е 
собственост на възложителят съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот, с начин на трайно ползване друг вид нива и трайно 
предназначение на територията земеделска. 

3. В резултат от реализиране на ИП, не се очаква въздействие върху качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 

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

 
1. Съгласно представената информация, 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.  

2. Най-близко разположената защитена зона е “Родопи-Средни” код BG0001031, 
за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 
661/16.10.2007г. на Министерски съвет. 

3. Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от 
съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху 

близко разположената ЗЗ „Родопи Средни” с код BG0001031 за опазване на 
природните местообитания, поради следните мотиви: 

 Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с 
производството на вредни емисии.  

 Липсват възможни кумулативни въздействия с други ППП/ИП.  

 ИП не попада в защитени територии по ЗЗТ и в обхвата на защитени зони по 
Натура 2000. Характера му не предполага отрицателно въздействие върху 
близко разположената защитена зона или техни ключови елементи, както и 
отнемане на площи от местообитания, фрагментация на местообитания или 
популации на видове, безпокойство или унищожаване на видове и популациите 
им. 

4. За инвестиционното предложение е направено съгласуване по чл. 155, ал.1, т. 
23 от Закона за водите с Басейнова дирекция за управление на водите-
Източнобеломорски район, като е поставен срок за изразяване на становище от 
тяхна страна -14 дни от получаването на искането. В определения срок не са 
получени забележки и мнения за така представената информация. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на 
разглежданият имот. 

2. Теренът, предвиден за реализация на намерението, е определен с по-голяма 
площ от необходимото, поради което не се налага ползване на други терени. 

3. Като цяло, не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да 
повлияят на качеството на атмосферния въздух в района. 
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4. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. №РД-02-764/23.05.2012г. 
реализацията на инвестиционното предложение не предполага риск за 
човешкото здраве. 

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие.  

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на 
Община Хасково, а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник 
„Новинар ЮГ” бр. 88 от 11 май 2012г. 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 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. 


