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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 – 63 - 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.), получено становище на Регионална здравна инспекция 
Хасково и направена проверка на място отразена в протокол № 699/28.08.2012г. 

 

 

Р Е Ш И Х  
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: ”Разширение на овощна градина от черупкови насаждения с чиста площ 18.3 дка 
и изграждане на ХМС- система за капково напояване в  ПИ с №№ 010005, 010006, 010007, 
011045, 011046, 011047, 011048, 011049 в землище на с. Горно поле, общ. Маджарово , обл. 
Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото 
здраве   
 
възложител: ЗП Борислав Тодоров Крайчев 

 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
 

Инвестиционното предложение предвижда разширение на овощната градина с бадеми и 
лешници на чиста площ 18.3 дка от обща такава - 19.296 дка. До момента са засяти 6 дка, от 
които 5 - бадеми и 1 - орехи. Същите се отглеждат по биологичен начин, на зачимен терен. 
Изграждането на капково напояване ще подобри развитието на насажденията, ще увеличи 
добивите от декар засята площ и ще улесни труда по отглеждането им. 
При капковото напояване загубите на вода са минимални, защото водата се доставя на 
точното място, в необходимото време и количество. Като водоизточник ще се използва 
общински язовир на площ около 4 дка, ситуационно разположен в западната страна на имота. 
Съгласно удостоверение № 2095/05.09.2012г. община Маджарово дава принципно съгласие да 
се ползва общински водоизточник (язовир) в землище на с. Горно поле. Водата ще се взема от 
язовира посредством мобилна моторна помпа. Чрез подземен водопровод с дължина 250 м и 
ф 63 мм до имота, водата се подава в главен команден възел, състоящ се от тороподаващо 
устройство, пречистващо и водомерно съоражения, присъединителни фитинги и арматури. От 
възела продължава по подземна тръбна мрежа от транспортни и разпределителни 
тръбопроводи от НDPE тръби с диаметри ф 63 мм – 92м до ф 50 мм с обща дължина 210 м. От 
тези тръбопроводи, чрез водовземни фитинги се извеждат на повърхността поливни 
тръбопроводи ф 20 мм, с капкообразуватели тип „NESTOS” – 6л/ч-1875 бр. Поливните 
тръбопроводи се полагат по земята. В началото на всеки разпределителен тръбопровод се 
монтира спирателен кран – регулатор на налягане. В крайните и ниските точки по трасетата на 
тръбопроводите се монтират изпразнители.  
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Оразмерителния дебит за напояване на площите е сравнително малък – 11.250 м3/ч. С този 
дебит е оразмерена тръбната мрежа, помпения агрегат, както и филтриращите и измервателни 
съоражения. Необходимата годишна водна маса за напояването е определена за 70 дневен 
поливен период и е с размер 180 м3/г. 
Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с №№ 010005, 010006, 010007, 
011045, 011046, 011047, 011048, 011049 в землище на с. Горно поле, общ. Маджарово.  
Имот с № 011049 в землище на с. Горно поле е собственост на възложителя, съгласно нот. 
актове за продажба на недвижими имот от 2011г. Останалите имоти (010005, 010006, 010007, 
011045, 011046, 011047, 011048, землище на с. Горно поле) са взети под аренда, съгласно 
анекс към договор за аренда на земеделска земясключен на 15.12.2011г.  
Не се налага изграждане или промяна на пътна инфраструктура. Ще се използват 
съществуващите пътища от Републиканската пътна мрежа и стопанските пътища в района. 
Разширението на овощната градина от черупкови насаждения и изграждане на система за 
капково напояване ще се изпълни във връзка с кандидатстване за предоставяне на финансова 
помощ по мярка 121 от ПРСР – „модернизация на земеделските стопанства”. Предвидено е 
закупуване на 475 бр. Бадемови насаждения и 467 бр. Лешникови фиданки, моторна коса и 
изграждане на система за капково напояване.  
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 разширение на 
овощната градина с бадеми и лешници на чиста площ 18.3 дка от обща такава- 
19.296 дка и изграждане на ХМС - система за капково напояване. Инвестиционното 
предложение ще се реализира в имоти с №№ 010005, 010006, 010007, 011045, 
011046, 011047, 011048, 011049 в землище на с. Горно поле, общ. Маджарово.  

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

 Като водоизточник за напояването се предвижда ще се използва общински язовир 
на площ около 4 дка, ситуационно разположен в западната страна на имота. 
Съгласно удостоверение № 2095/05.09.2012г. община Маджарово дава принципно 
съгласие да се ползва общински водоизточник (язовир) в землище на с. Горно поле.  

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

 В РИОСВ – Хасково не са постъпвали 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. Ще се използват 
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съществуващите пътища от Републиканската пътна мрежа и стопанските пътища в 
района. 

 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 овощната градина 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 с №№ 010005, 010006, 
010007, 011045, 011046, 011047, 011048, 011049 в землище на с. Горно поле, общ. 
Маджарово. Имот с № 011049 в землище на с. Горно поле е собственост на 
възложителя, съгласно нот. актове за продажба на недвижими имот от 2011г. 
Останалите имоти (010005, 010006, 010007, 011045, 011046, 011047, 011048, 
землище на с. Горно поле) са взети под аренда, съгласно анекс към договор за 
аренда на земеделска земясключен на 15.12.2011г. Имотите са с начин на трайно 
ползване ”нива” и категория на земята девета.  

 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 „Родопи Източни” BG0001032 поради 
следните мотиви:  

 ИП предвижда разширение на овощната градина с бадеми и лешници на чиста площ 
18.3 дка от обща такава - 19.296 дка и изграждане на ХМС - система за капково 
напояване. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с №№ 010005, 
010006, 010007, 011045, 011046, 011047, 011048, 011049 в землище на с. Горно 
поле, общ. Маджарово. Системата ще бъде прекарана подземно, а водовземането 
(11.250 м3/ч) ще се осъществява от съществуващ язовир. Не се очаква генерирането 
на отпадъци. 

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

 ИП попада в ЗЗ по Натура 2000 ЗЗ „Родопи Източни” BG01032 за опазване на 
природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски 
съвет. 

 Характера на ИП не предполага отрицателно въздействие върху защитената зона 
или нейни ключови елементи, както и отнемане на площи от местообитания, 
фрагментация на местообитания или популации на видове, безпокойство или 
унищожаване на видове и популациите им, тъй като имотите са необработваеми 
ниви на които няма наличие на видове предмет на опазване в зоната. . 

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
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 Териториалният обхват на въздействие, в резултат на разширение на овощната 
градина с бадеми и лешници и изграждане на система за капково напояване, 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.  

 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 Маджарово с писмо вх. № 
2095/05.09.2012г., както и кметството на с. Горно поле писмо вх. № 1/22.08.2012г, а 
засегнатото население, чрез обява на таблото в общината. 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 за разширение на овощна градина от черупкови насаждения с 
чиста площ 18.3 дка и изграждане на ХМС- система за капково напояване в  ПИ с №№ 
010005, 010006, 010007, 011045, 011046, 011047, 011048, 011049 в землище на с. Горно поле, 
общ. Маджарово , 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. 

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 
 
Съгласувал: Л. Дайновски Директор на дирекция „ПД”  
 

Изготвил: М. Георгиева Гл. експерт в напр.„ЕО и ОВОС”  
 

 

Дата: 03.10. 2012г. 


