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Изх .№ПД -935/17 .11 .2016г .  

 

До 

Антон Николов  

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане и технологично 

оборудване на хидропонна оранжерия и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на оранжерийното стопанство в ПИ 119025, в землището на гр. Свиленград, общ. 

Свиленград“ 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-935/21.09.2016г. и допълнителна 

информация с вх.№ПД-935/2/03.11.2016г. за горецитираното инвестиционно предложение, на 

основание чл.6а, т.2 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 (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., 

бр.94 от 30.11.2012г.), Ви уведомяваме следното: 

 

Инвестиционно предложение за „Изграждане и технологично оборудване на хидропонна 

оранжерия и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

оранжерийното стопанство в ПИ 119025, в землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград“ 

попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

След преглед на представената информация става ясно, че с инвестиционното предложение се 

предвижда изграждане на оранжериен блок и комуникации и системи, пътеки и канавки. Ще се 

произвеждат по две култури годишно, като едната ще бъде основна и втора пред култура. 

В обекта ще се изгради система за капково напояване с хидропоника и хранителен възел. По 

протежение на пътеката вкопано или въздушно ще премине захранващо трасе с бързо 

водовземане за включване на маркучи. Те посредством макари ще се разгъват и прибират. Ще 

са оборудвани с душове за поливане с опция за регулиране дебит и налягане.  Възложителят 

има Решение № 348/26.10.2016г. за принципно съгласие на Общински съвет Свиленград за 

водовземане от водоем – публична общинска собственоет, съставляващ имот № 001791, язовир 

„Орманя“, находящ се в землището на гр. Свиленград. 

Напояването ще е под автоматичен контрол. Компютърната система ще е с инжектори за 

резервоар, което ще осигурява прецизност на подаваните разтвори по контролираните 

показатели. Захранващия възел ще има 3 или 4 резервоара за разтвори и един за киселина. Ще 

има и резервоар с помпа с механично разбъркване. Този резервоар ще е захранен от трите 

/четири/ резервоара и е смесителен център преди подаване на храненето към растенията. За 

влагане на третиращ препарат /киселина/ ще се включи дозатор към помпата, заедно с ръчен 

регулатор /кран/. 

 

 

Обръщаме Ви внимание на следното: 



1. Опасните химични вещества и смеси (торове и киселини), класифицирани в 

една или повече категория на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, да бъдат 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.  

2. Информационните листове за безопасност по форма и съдържание да 

отговарят на изискванията на приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

3. Съхранението на опасните химични вещества и смеси да отговоря на 

условията за безопасно съхранение, посочени в информационните листове за безопасност 

и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, 

съгласно чл.4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси (ЗЗВВХВС, обн. ДВ. бр. 10 от 04.02.2010 г., изм. ДВ бр. 102 от 29.12.2015 г). 

 

Горепосоченият имот предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии и  в обхвата  на защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие.Близко разположена е  BG 0000578 „Река Марица”, 

определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г.  

 

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от 

позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не 

подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури.  

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираната защитена 

зона BG 0000578 „Река Марица“ от мрежата „Натура“ 2000.  

 

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на 

компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане и технологично оборудване на 

хидропонна оранжерия и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

оранжерийното стопанство в ПИ 119025, в землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград“  е, 

че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 

 

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване 

на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.  

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е 

издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за 

промените.   

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


