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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 68 ПР/2015 г.

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 и 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 въз основа на 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 полученo становищe от РЗИ–Хасково

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за
„Създаване на орехови насаждения на площ от 35,995 дка със система за капково напояване в ПИ №№
77195.317.12, 77195.317.18, 77195.317.19, 77195.317.20, 77195.317.21, в местността „Балакли” в
землището на град Хасково с ЕКАТТЕ 77195, община Хасково, област 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: ЗП „Антон Петков Божиков”, село Стамболийски, ЕИК BG 7405108628

Кратко описание на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда създаване на орехови насаждения на площ от 35,995

дка със система за капково напояване в ПИ №№ 77195.317.12, 77195.317.18, 77195.317.19, 77195.317.20,
77195.317.21, в местността „Балакли” в землището на град Хасково  с ЕКАТТЕ 77195, община Хасково,
област Хасково.

При създаването на ореховите насаждения ще се извърши основна почвоподготовка през есента
преди засаждането на фиданките.

За ореховите насаждения е предвидена система за капково напояване, която позволява
извършване на поливки в зависимост от нуждите на растенията. Вода за системата за капково напояване
ще се осигурява от напоителен канал на „Напоителни системи” ЕАД – клон Хасково.

При капковото напояване чрез система от помпи по специална мрежа водата се доставя под
формата на капки до всяка фиданка и се постига най-голяма икономия на вода и няма извличане на
почва. Влагата достига равномерно до терена, като се навлажнява ограничена част от почвата. По този
начин се поддържа влага в коренообитаемия слой през целия вегетационен период.

Предимствата на капковото напояване се отнасят до:
 вследствие на намалено изпарение се икономисва от 30 до 60 % вода
 водата се изразходва равномерно по дължината на реда
 създават се условия за едновременно внасяне на торове и други препарати
 автоматизира се поливния процес
 фиданките се развиват нормално, увеличава се масата и едрината на плодовете.

Създаването на орехови насаждения не налага необходимост от нова или промяна на
съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имотите е осигурен по съществуващи
полски пътища, с които имотите граничат.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение 2 на ЗООС и
съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по
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преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Хасково.

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, че
ПИ № 77195.317.12, 77195.317.18, 77195.317.19, 77195.317.20, 77195.317.21 в землището на гр.Хасково,
площ 35,995дка, всички с НТП нива в землището на гр.Хасково, в които се предвижда създаване на
орехови насаждения със система за капково напояване не попадат 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 имотите е разположена защитена зона BG0001034 „Остър камък”,
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

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. 81 от 15.10.2010 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му
с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с
чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

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 създаване на орехови насаждения на площ от 35,995 дка със система
за капково напояване в ПИ №№ 77195.317.12, 77195.317.18, 77195.317.19, 77195.317.20, 77195.317.21 в
землището на гр.Хасково, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната
защитена зона.

М О Т И В И:

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. При създаването на ореховите насаждения ще се извърши основна почвоподготовка през
есента преди засаждането на фиданките. Ореховите фиданки ще се засаждат по схема 8х7, 8 метра
разстояние в реда и 7 метра разстояние между редовете. Предвидено е да се използват средноразмерни
фиданки, които ще се засаждат в посадни места 50/50/50 см. Посадните места ще се изкопаят
механизирано. За 1 дка са необходими 18 броя фиданки и съответно за 35,995 дка - 648 броя орехови
фиданки. Посадъчният материал ще се осигури от специализирани разсадници. При отглеждането им ще
се извършва почообработка и при необходимост ще се провежда борба с вредители.

2. Предвидената система за капково напояване на орехови насаждения позволява извършването
на поливки в зависимост от нуждите на растенията. Системата за капково напояване ще се състои от
захранващи ф110 и разпределителни ф70 и ф50 тръбопроводи, положени на 40 см дълбочина и капкови
маркучи ф20. Вода за системата за капково напояване ще се осигурява от напоителния канал на
„Напоителни системи” ЕАД – клон Хасково. При капковото напояване чрез система от помпи по
специална мрежа водата се доставя под формата на капки до всяка фиданка и се постига най-голяма
икономия на вода и няма извличане на почва. Подаването по капилярен път на влага позволява да се
постигне оптимален воден режим за развитие на растенията, водещо до повишаване на плододаването.
Влагата достига равномерно до терена, като се навлажнява ограничена част от почвата. По този начин се
поддържа влага в коренообитаемия слой през целия вегетационен период. Тази технология позволява
подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време така и по размер водна
маса.

3. Строителните работи се свеждат до:
 изкопни работи по трасета на захранващите и разпределителни тръбпроводи;
 монтажни работи по тръбната мрежа;
 монтаж на командни възли, шахти със спирателен кран;
 обратно засипване на изкопите.

Изкопните работи по трасетата на тръбопроводите ще са с максимална ширина на изкопната траншея
0,30 м. Ще се работи с малко-габаритна и лесноподвижна механизация, осигуряваща минимално
въздействие върху средата - в по-малка степен утъпкване на терена, с по-малко вредни емисии.
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4. Снабдяването на системата с поливна вода ще се осъществи от язовир «Тракиец», по канал Р-2-
1. Водоползването ще се осъществи съгласно сключен договор с „Напоителни Системи” ЕАД – клон
Хасково.

5. Отпадъците от пластмаса, код 19 12 04 – малки парчета PVC маркучи, пластмасови опаковки и
др., които се отделят в процеса на монтажните работи ще се събират в полиетиленови торби и ще се
предават за рециклиране.

6. Експлоатацията на обекта не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни
отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води.

7. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване на акустичен дискомфорт и
замърсяване 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, съществуващото ползване на
земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност
на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в границите на имоти с трайно
предназначение земеделска земя с номера ПИ №№ 77195.317.12, 77195.317.18, 77195.317.19,
77195.317.20, 77195.317.21, в местността „Балакли” в землището на град Хасково с ЕКАТТЕ 77195,
община Хасково, област Хасково. Начинът на трайно ползване на имотите към настоящия момент е
ниви.

2. Земи извън границите на посочените имоти няма да бъдат засегнати, нито по време на
изграждане на насаждението и системата за капково напояване, нито по време на експлоатацията.

3. Насажденията ще бъдат създадени на земи, собственост на Възложителя и дългосрочно наети
за ползване от Възложителя, при което няма друга алтернатива за местоположение.
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, че
терена за реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие. Близко разположена е ЗЗ BG 0001034 “Остър камък”, за опазване на природните
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.

2. На основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС и въз основа критериите по чл 16 от
Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която
инвестиционното предложение: „Създаване на орехови насаждения на площ от 35,995 дка със система
за капково напояване в ПИ №№ 77195.317.12, 77195.317.18, 77195.317.19, 77195.317.20, 77195.317.21, в
местността „Балакли” в землището на град Хасково с ЕКАТТЕ 77195, община Хасково, област
Хасково“,” няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания,
популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в близкоразположената
защитена зона ЗЗ BG 0001034 “Остър камък”.
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население,
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност,
продължителност, честота и обратимост:

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното предложение
няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Съгласно становище на РЗИ-Хасково с изх. № РД-02-1000/24.07.2015 г., реализацията на
инвестиционното предложение не предполага риск за здравето на населението. Обектът не следва да
попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за
проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителни зони на действащи водоизточници.

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и
ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква
трансгранично въздействие.
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
кмета на община Хасково за своето инвестиционно предложение, а чрез нея и засегнатото население.

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на община
Хасково в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка:
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 Кмета на община Хасково с писмо с изх. № 94 А-1596-2#2/30.07.2015 г. информира за
осигурения обществен достъп до информацията по Приложение №2, чрез поставено съобщение на
интернет страницата и на обществено достъпно място (информационно табло) в сградата на общината,
както и че не са постъпили възражения, мнения и становища за инвестиционното предложение от
заинтересовани лица за периода на обявяване.

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 обхват.

Настоящото решение за «Създаване на орехови насаждения на площ от 35,995 дка със
система за капково напояване в ПИ №№ 77195.317.12, 77195.317.18, 77195.317.19, 77195.317.20,
77195.317.21, в местността „Балакли” в землището на град Хасково с ЕКАТТЕ 77195, община
Хасково, област Хасково» не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на
изискванията на 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.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено
настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият
възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Хасково).

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.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ
Директор на регионалната инспекция
по околната среда и водите град Хасково

Дата: 17.08.2015 г.


	        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
	          Министерство на околната среда и водите
	Кратко описание на инвестиционното предложение:


