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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 16 - ПР / 2017г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 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 получено 

становище от РЗИ – Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение за „Конверсиране – изкореняване на съществуващ и засаждане на нов лозов 

масив и изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване“, 

което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 

природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве 

 

възложител: „НИДАЛ 1“ ЕООД, ЕИК 203906892, адрес: гр. Харманли, ул.„Георги Жечев“62 

местоположение: Имоти №№ 049024, 049025, 049026, 049027,049013,049014,049015 с. 

Изворово,общ. Харманли 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Планира се конверсиране на лозов масив, като се изкорени съществуващия и на 

негово място се засади нов, на който ще се отглеждат пазарно ориентирани винени сортове 

грозде. Ще се изгради и хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване, 

което ще замени съществуващото, за да може да отговаря на параметрите на 

новосъздаденото лозе /междуредовото разстояние и разстоянието между лозите ще бъдат 

различни от сега съществуващите/. Инвестицията ще се извърши на имоти с номера: 049024, 

049025, 049026, 049027 – които се намират в местността „Капаклията” в землището на с. 

Изворово община Харманли. Те са съседни на имоти, на които текущо се отглеждат лозя и на 

които ще се изгради единствено хидромелиоративно съоръжение – система за капково 

напояване. Тази инвестиция ще се извърши на имоти с номера 049013, 049014,049015. 

Технологията за напояване е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните 

особености, водоизточника и схемата на засаждане. Анализирайки тези изходни условия се 

приема технология за напояване – капково напояване. 

Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в 

кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на 

разтворими торове. Технологията спестява значително разхода на вода, както и 

експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната 

система. Районът, където се намира лозовият масив се характеризира с големи засушавания 

през летните месеци, което прави изграждането на системата за капково напояване крайно 

необходима. 
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Капковото напояване се реализира посредством полагането на PE поливни 

тръбопроводи (поливни крила). Тези тръбопроводи вземат вода от положени под земята 

транспортни тръбопроводи. По дължината на поливния тръбопровод фабрично са вградени 

отвори – капкообразуватели, като подадената вода в поливните крила излиза във вид на 

капки от отворите на капкообразувателите и попада само в кореновата система на лозите. 

Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, 

както по време, така и по размер водна маса. 

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 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. 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че №№ 049024, 049025, 049026, 049027, с обща площ 78,99 дка, в които се 

предвижда изкореняване на съществуващ, засаждане на нов лозов масив и изграждане на 

система за капково напояване, както и имоти №№ 049013, 049014, 049015, с обща площ 

35,599 дка, всички с НТП лозе в землището на с.Изворово, общ. Харманли не попадат в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попадат в защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. 

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. 94 от 30.11.2012 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 няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната близко разположена 

защитена зона. 

 

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 предвижда изграждане на лозов масив и монтаж 

на хидромелиоративна система за капково напояване. Монтажните дейности ще бъдат 

съобразени изцяло с изискванията на технологичните процеси и ще се извършват по 

утвърден проект. Насоката на инвестиционното предложение, като част от дългосрочното 

развитие на масива е с цел повишаване и нормализиране на добивите до норми, равняващи 

се на средните и над средните за всеки един от отглежданите сортове лозови насаждения. 

2. Предвидените строително – монтажни работи се свеждат до изкопни работи по 

трасетата на транспортните и разпределителните тръбопроводи на системата, монтажни 

работи по тръбната мрежа и поливните крила, изграждане и монтаж на помпен агрегат, 

монтаж на главен команден възел, командни възли по поливни батерии, шахти със 

спирателен кран и обратно засипване на изкопите. Изкопните работи по трасетата на 

разпределителните тръбопроводи се изпълняват 60% машинно и 40 % ръчно с максимална 
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ширина на изкопната траншея 0,60 м. Изкопаната земна маса се депонира от едната страна на 

изкопа, след което се използва за обратен насип. 

3. Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху 

собствени имоти. Площта на имотите е достатъчна за извършване на временните дейности 

по време на строителството и няма да засегне съседни имоти. 

4. Не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура. Инвестиционното 

предложение ще се реализира в границите на имотите, при което ще се използват 

съществуващата пътна инфраструктура и вътрешни за масивите пътища. 

5. За захранване на системата с вода е подписан договор за доставка на вода за 

напояване с Напоителни системи ЕАД – клон Хасково. 

6. Отпадъците, образувани при изграждането и експлоатацията на обекта ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

7. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, 

съоръжения и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или 

значими негативни въздействия върху качеството на околната среда. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Предвижда се изкореняване на съществуващ, засаждане на нов лозов масив и 

изграждане на система за капково напояване в имоти №№ 049024, 049025, 049026, 049027, с 

обща площ 78,99 дка, както и изграждане на система за капково напояване на имоти №№ 

049013, 049014, 049015, с обща площ 35,599 дка, всички с НТП лозе в землището на 

с.Изворово, общ. Харманли. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 

уязвими, защитени и санитарно-охранителни зони. В резултат 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. Предвид, че имотите са с НТП лозе, в тях няма местообитания и не се очаква 

изграждането на капково напояване да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни 

местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар”. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 

целостта и кохерентността на защитена зона BG0000212 „Сакар”, както и до увеличаване 

степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на 

биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 

кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 

опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента 

планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, 

вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм момента, 

поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително 

значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената 

зона. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера, местоположението и мащабността на ИП не се очаква 

негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората. 
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2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1587#3/13.02.2017г. не би 

следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на ИП. 

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 за инвестиционното си предложение Община Харманли и кметство село 

Изворово, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява в сайта на 

информационна агенция „Сакар нюз“, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили 

възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 

на кмета на Община Харманли и кметство село Изворово. В резултат на извършеното 

оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

 Община Харманли с писмо изх. № ОХ-17-1886/02.11.2016г. уведомява РИОСВ-

Хасково, че от 20.10.2016 г. до 10.11.2016г. е осигурен обществен достъп до информацията 

по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения 

и становища. 

 Кметство село Изворово с писмо изх. № 68/07.11.2016г. уведомява РИОСВ-

Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от 

24.10.2016г. до 06.11.2016г., като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, 

мнения и становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният 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 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. 7 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. 8 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. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 

 

Дата: 22.02.2017г. 


