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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 5 - ПР / 2016г. 

 

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 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 

Закон 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) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 

2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от 

РЗИ –Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Изграждане на система за капково напояване в лозови насаждения, находящи 

се в имот № 091026, площ 229,996 дка, в землището на с.Свирачи, общ.Ивайловград”, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 

природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: „СП ЕНЕРДЖИ” ЕООД; с. Меден Кладенец, ул. „Първи май“ №8 обл. Ямбол 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е за изграждане на хидромелиоративно съоръжение – 

система за капково напояване. Има за цел да се произвежда винено грозде при поливни 

условия и да се осъществи напояване на насаждението през топлия период на годината. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот № 091026, площ 229,996 дка, НТП лозе в землището на с. Свирачи, общ. 

Ивайловград, в който се предвижда изграждане на система за капково напояване в лозови 

насаждения не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 

2000. Най-близко до имота, предмет на инвестиционното предложение е разположена 

защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

за опазване на природните местообитания (приблизително 850 м). 

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 съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 

настоящото решение. 
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Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 1, буква 

„в“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от 

ОВОС, 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 предвижда изграждане на система за капково 

напояване в имот № 091026, площ 229,996 дка, НТП лозе в землището на с. Свирачи, общ. 

Ивайловград. 

2. Напоителната система е организирана в 14 участъка – поливни батерии. Схемата на 

засаждане на лозето е 2,20 м х 1,0 м. По дължината на редовете ще се инсталира LDPE 

поливен тръбопровод ф 16 мм за капково напояване с фабрично вградени отвори – 

капкообразуватели – "компенсиращи налягането", с разстояние 100 см между тях и дебит 1,5 

л/час на всеки от отворите. 

3. Необходимата вода за напояване ще се осигурява от водосъдържател предвиден да 

се изгради в рамките на имота, който ще бъде захраван от мобилни цистерни и с вода от 

язовир с кадастрален номер № 000652 - язовир намиращ се в землището на с. Белополяне. 

Водоползването ще се осъществи съгласно договор за доставка на поливна вода. 

4. Изграждането на напоителна система от капково напояване има следните 

предимства: 

 ефективно отглеждане на насаждението при минимален разход на вода; 

 въвеждане на най-съвременния метод за напояване в лозята; 

 ниска енергоемкост на напояването; 

 получаване на относително постоянни в качествено и количествено отношение 

добиви от винено грозде за всяка стопанска година; 

 дълготрайно експлоатиране на насаждението и системата. 

5. Отпадъците, които ще се генерират по време на изграждането на системата за 

капково напояване са минимални количества ПВЦ изрезки, в следствие на сглобяването на 

съответните елементи. Изрезките ще се събират и предават на фирми за оползотворяване. 

6. Опаковките от торове и препарати ще бъдат третирани, съгласно указанията на 

етикетите на продуктите, главно като неопасни отпадъци и подходящи за рециклиране. Ще се 

предават в най - близките площадки, управлявани от фирми с разрешения за дейности по 

третиране на отпадъци. 

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. 

 

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. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в полски имот (ПИ) № 

091026, в землището на с. Свирачи, община Ивайловград, начин на трайно ползване - лозе. 



3 

 

Собственост е на фирма „СП ЕНЕРДЖИ” ЕООД. На север, изток и юг и запад граничи със 

земеделски площи. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 

уязвими, защитени и санитарно - охранителни зони. В резултат 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: 

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка 

се установи, че имот № 091026, площ 229,996 дка, НТП лозе в землището на с.Свирачи, 

общ.Ивайловград, в който се предвижда изграждане на система за капково напояване в лозови 

насаждения не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 

2000. Най-близко до имота предмет на инвестиционното предложение е разположена 

защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

за опазване на природните местообитания (приблизително 850 м). 

2. 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 инвестиционното предложение за изграждане на 

система за капково напояване в лозови насаждения, находящи се в имот № 091026, площ 

229,996 дка, НТП лозе в землището на с.Свирачи, общ.Ивайловград, няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 

IV. Характеристики 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 реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти. 

2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-52#1/12.01.2016г. на 

основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда не се предполага риск за здравето на 

населението. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

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

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на с. 

Свирачи и община Ивайловград, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез 

кметство с. Свирачи и община Ивайловград в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата по ОВОС. С писмо Община Ивайловград уведомява РИОСВ-Хасково за начина и 

мястото на обявяване на информацията по Приложение №2 и че в законно установения срок 

не са постъпили жалби и възражения относно разглежданото инвестиционното предложение. 
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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. 

 

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. 

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: 14.01.2016г. 

 

 

 

 


