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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 60 ПР/2014г. 
 

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 за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), 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 (Наредбата за ОС) и 
представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от 
РЗИ – Хасково и Басейнова дирекция за управление на водите –Източнобеломорски район гр. 
Пловдив  

 

РЕШИХ 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за “Изграждане на тръбен кладенец за напояване на земеделски култури - 
овощни насаждения” в ПИ - 111021, местност „Горни каваци” в землището на с. Малко 
градище, общ. Любимец, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: „БЪЛГАРСКО ГРОЗДЕ” ЕООД, гр. Любимец  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 100,0 

m за напояване на 50 дка земеделски култури – овощни насаждения (круши), които ще бъдат 
засадени след получаване на разрешение за изграждане на тръбния кладенец и най-вече в 
зависимост от полученото количество вода в него. Водата от новия сондаж ще се използва за 
сезонно капково напояване на земеделски култури – овощни насаждения. Необходимо водно 
количество за денонощие е 5.00 l/s. Сондажът ще бъде затръбен и изграден с тръби D200. 
Изпълнението на сондажния кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ-3 АМ. 

Проектният тръбен кладенец ще има дълбочина 100 метра. Предстои проучване, 
проектиране и получаване на необходимото разрешително за дейностите, в съответствие със 
Закона за водите и съпътстващата нормативна уредба.  

За доброто очистване на забоя и укрепване стените на сондажа ще се работи с 

глинеста промивка с плътност до 1050 kg/m³. Очистването на промивната течност ще става с 
утайна система. В процеса на сондиране ще се извършват непрекъснати наблюдения на 
промивната течност (разреждане и загуби), водното ниво и температура. 

Сондажният кладенец ще бъде изграден с PVC тръби и филтри 
За реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение ще се използват 

съществуващите пътища. Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова 
пътна инфраструктура. 

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение 2 на 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 
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93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът  на РИОСВ – 
Хасково.  

Инвестиционното предложение не попада в ЗТ по ЗЗТ и в площта му няма 
регистрирани находища на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР.  

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитени 

зони по Натура 2000. Най - близко до имота е разположена защитена зона BG0001032 

„Родопи Източни” (приблизително 1250 м) за опазване на природните местообитания, приета 
от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 
във връзка с ал.1 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.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) 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 тръбен кладенец за напояване на 

земеделски култури - овощни насаждения в ПИ - 111021, местност „Горни каваци” в 
землището на с. Малко градище, общ. Любимец, обл. Хасково 

2. При строителството на ТК в интервала от 0,00 до 20,0 m ще бъде направена изолация 
(циментация) на задтръбното пространство, а от 20,0 до 100,0 m, поставена гравийна 
засипка - фракция 4-22 mm. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена 
срещу интервалите, в които са преминати водоносни пластове установени в процес на 
сондирането: от 30.0 до 40.0 m; от 50.0 до 70.0 m; от 80.0 до 95.0 m. Филтрите ще бъдат 
прорезни, с дебелина 2-3 мм, разположени шахматно по обиколката на тръбата, като по 
този начин се осигурява минимално 8-10% светло сечение. На дъното на сондажния 
кладенец – утайник в интервала от 95.0 до 100.0 m. 

3. Строителни отпадъци при изграждането на сондажа, освен отработения по време на 
сондиране шлам, не се очакват. Технологичния шлам се депонира в изграден утайник, 
който след приключване на сондирането се рекултивира. 

4. Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите и 
водите в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията 
му. Изграждането на сондажа ще бъде свързано с извършването на изкопни, сондажни, 
насипни и транспортни работи.  

5. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в 
района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, временно, 
локално и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда 
отделянето на вредни емисии или замърсители в атмосферния въздух в района.  

6. Според становище на БДИБР-Пловдив с изх. № КД-04-285/20.08.2014г. поради вида и 
характера на инвестиционното предложение степента на въздействие от реализация  
на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена, като незначителна при 
спазване на поставените условия в настоящото решение. Инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 
околната среда. 

 

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. Проектният тръбен кладенец (ТК) ще бъде изпълнен в ПИ – 111021, местност „Горни 

каваци” в землището на с. Малко градище, общ. Любимец, обл. Хасково и ще се 
използва за напояване на земеделски култури – овощни насаждения (круши).  

2. Географските и геодезични координати в система “1970 г.” за местоположение на 
проектния ТК и неговата кота са както следва:  
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Кота терен: 183.10 m 
Х – 41° 46’ 40.08594’’  Х – 4561206.40 
У – 25° 57’ 11.97351’’  У – 9460817.30 

3. Изкопните дейности и сондирането ще се осъществяват само върху територията на 
имота и няма да засегнат съседните имоти. Всички строителни материали и разтвори 
ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обекта. 

4. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на 
възложителят. 

5. Инвестиционното предложение според представената информация попада в рамките 
на подземно водно тяло BG3G000000N011 – Порови води в Неоген – Свиленград – 
Стамболово.   

 

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 ПИ № 111021, НТП нива, обща площ 1,00 дка в землището на с. Малко 
градище, общ. Любимец, в който се предвижда изграждане на тръбен кладенец за 

напояване на земеделски култури - овощни 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 е 

разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” (приблизително 1250 м) за 
опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

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 тръбен кладенец за напояване на земеделски култури- 
овощни насаждения в ПИ № 111021, НТП нива, обща площ 1,00 дка в землището на с. 

Малко градище, общ. Любимец, няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове 
предмет на опазване в горецитираната защитена зона.   

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Изпълнението на тръбния кладенец не предполага отрицателно въздействие върху 

човешкото здраве и негативно влияние върху атмосферния въздух, води, почви, 
биологичното разнообразие и неговите елементи. Определени въздействия (шум, 
вибрации, прах) са ограничени в периода на строителството, които ще са краткотрайни 
и незначителни. 

2. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и 
ползването на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища 
или прекарване на други комуникации.  

3. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-1625/04.11.2014г., реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве. 

4. 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. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 

писмено за инвестиционното си предложение кмета на община Любимец, кмета на село 
Малко градище, общ. Любимец и засегнатото население. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на 
община Любимец и кмета на село Малко градище, общ. Любимец в изпълнение 
изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. 
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3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законоустановеният 
срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 

 

При спазване на следните условия: 
 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране 
и експлоатация на ИП. 

2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да 
става на определените за тази цел места.. 

3. Водата в тръбния кладенец може да се полза само при спазване на всички процедури 
по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ. 

4. Да се извършва собствен мониторинг на подземни води от тръбния кладенец. 
5. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009г. за качеството на водите за 

напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, 
използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и 
прогнози за състоянието на водите за напояване. 

 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение за “Изграждане на тръбен кладенец за напояване на земеделски 
култури - овощни насаждения” в ПИ - 111021, местност „Горни каваци” в землището на с. Малко 
градище, общ. Любимец, обл. 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 своевременно, но не по-късно от 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 осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

 

 

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

 

 

Дата: 25.11.2014г. 


