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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 57 - ПР / 2015г. 
 
 

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 
по ОВОС) 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: „Създаване на 
трайни насаждения-орехи с напояване и отглеждане по биологичен начин с обща площ от 1737, 820 дка.”, което 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 

Възложители: „БОРОВЕЦ-КОС”ЕООД, с адрес на управление: п.к. 8600 ,обл.Ямбол, общ.Ямбол, гр.Ямбол, 
ул.”Йордан Йовков” № 6, ЕИК 201457790 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда създаване на градина от орехови насаждения, върху площи от 1737,820 
дка –ниви /земеделска земя , наета под наем/, в имоти: № № 000077, 000080, 000082, 000084, 000088, 000089, 
000011, 002100, 000045, 000042, 001829, 000551, 000059, 041027, 203001, 000008, 000009, 045014, 101010, 101011 в 
землищто на с.Царева поляна, общ.Стамболово,обл.Хасково. В посочените имоти ще бъдат извършени следните 
операции: изрязване на тръни и храсти, изхвърляне на тръните и храстите извън площите, изкореняване на храсти, 
избутване на отпадъците извън площа /вършината ще бъде раздадена на местното население/, подравняване на 
площите, риголване, подравняване след риголване, изораване, дискуване на кръст, залесяване, окопаване, 
дискуване на междуредията и поливане на фиданките. През първата година от засаждането дръвчетата 
задължително се поливат и тази дейност ще се извърши с три броя цистерни прикачени към наличните трактори – 
най-малко един път в годината , като водата за напояване се взема от язовир „Дружба” находящ се в имот №000206 
от землищато на с Царева поляна, собственост на Община Стамболово с принципно съгласие за ползване на 
повърхностен воден обект с изх.№С-2232/08.05.2015г., а през следващите седем години до четири пъти годишно ще 
се извършва напояване. През есента междуредията се разорават по- надълбоко, през пролетта почвата се 
разорава предсеитбено. При засаждане дръвчетата се подрязват над 4-5-та пъпка.  
 Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени територии от Екологичната мрежа 
Натура 2000. Най- близко до имотите е разположена защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 3600 м). 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с 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., ДВ бр. 
94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  
След преглед на предоставената документация и информация на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз 
основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, 
според коята инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.  
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Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 1, буква „а“, „б“ и „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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
инвестиционното предложение предвижда създаване на градина от орехови насаждения, върху площи от 
1737,820 дка –ниви /земеделска земя , наета под наем/, в имоти: № № 000077, 000080, 000082, 000084, 
000088, 000089, 000011, 002100, 000045, 000042, 001829, 000551, 000059, 041027, 203001, 000008, 000009, 
045014, 101010, 101011 в землищто на с. Царева поляна, общ. Стамболово,обл. Хасково.  

2. В посочените имоти ще бъдат извършени следните операции: изрязване на тръни и храсти, изхвърляне на 
тръните и храстите извън площите, изкореняване на храсти, избутване на отпадъците извън площа 
/вършината ще бъде раздадена на местното население/, подравняване на площите, риголване, 
подравняване след риголване, изораване, дискуване на кръст, направа на колчета за маркиране на 
посадните места, маркиране на посадните места, машинно изкопаване на дупки /50Х50Х50 см/, залесяване 
на фиданките в дупките. Всичко това ще се извърши през есента на 2015 г. или пролетта на 2016 година. 
Окопаването, дискуването на междуредията и поливането на фиданките ще се извърши през лятото на 
2016 година.  

3. Ще бъде създаден един цял масив от всички имоти с орехови насаждения, които ще укрепят почвата в 
посочените имоти и ще окажат голямо влияние върху създаването на трайна заетост в района  

4. Като водоизточник за напояването се предвижда да се използва язовир „Дружба” находящ се в имот № 
000206 от землищато на с Царева поляна, собственост на Община Стамболово и издадено от общината 
принципно съгласие за ползване на повърхностен воден обект с изх. № С-2232/08.05.2015г.  

5. ИП не предвижда изземването на природни ресурси от района на дейността, освен водата, с която ще се 
полива, но същата отново се връща в подземните води на района. 

6. Не се предвиждат строителни дейности, усвояване на нови земи или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. Ще се използват съществуващите пътища от Републиканската пътна мрежа и стопанските 
пътища в района на ореховият масив. 

7. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се очаква да 
настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. 

8. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други сходни 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 въздействие на инвестиционното предложение върху околната 
среда или т. нар. кумулиранe с други сходни предложения. 

9. Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта са сведени до минимум 
предвид характера на инвестиционното предложение.  

 

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 осъществи в имоти с номера: № № 000077, 000080, 000082, 000084, 
000088, 000089, 000011, 002100, 000045, 000042, 001829, 000551, 000059, 041027, 203001, 000008, 000009, 
045014, 101010, 101011 наети от „БОРОВЕЦ-КОС” от собственика на земите „Арко Инпорт”ЕООД с Договор 
за наем на земеделска земя акт № 98, том II, рег. № 1283 от 09.03.2015г. 

2. 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: 

1. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени територии от Екологичната 
мрежа Натура 2000. Най- близко до имотите е разположена защитена зона BG0001034 „Остър камък”, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 
3600 м). 
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Преценката по чл. 15, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност 
от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху близко 
защитените зони, поради следните мотиви: 
1. Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона. 
 

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 разглежданите имоти. 
2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-739 # 1/04.06.2015г. реализацията на инвестиционното 

предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 
3. 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: 
 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на с. Царева поляна и 
община Стамболово, а засегнатото население е уведомено, чрез обява за обществеността поставена на 
табло в общината от 07.04.2015г. 

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 
община Стамболово и на табло в кметство с. Царева поляна в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 
Наредбата по ОВОС. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законоустановеният 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: 25.06.2015г. 


