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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 28 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 получени становища 
от РЗИ – Хасково и БД ИБР – Пловдив 
 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на система за капково напояване на имоти с №№ 086006, 086008, 
086009, 087015 и закупуване на техника за обработка на съществуващи трайни насаждения в 
землището на с. Крепост, общ. Димитровград“ няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
 
възложител: Георги Русев 

 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване 
на имоти с №№ 086006, 086008, 086009, 087015 и закупуване на техника за обработка на 
съществуващи трайни насаждения в землището на с. Крепост, общ. Димитровград. Нужните 
количества вода за напояване ще се осигурят от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Хасково. 
Насажденията, които възложителят предвижда да обработва са на имоти с №№ 083016, 
083026, 083027, 085037, 085038, 086006, 086008, 086009, 087002, 087003, 087005, 087007, 
087008, 087009, 087015, 087016, 087017, 087018, 146051, 146052 в землището на с. Крепост, 
общ. Димитровград. 

Изграждането на система за капково напояване включва прокопаване на канал, в който 
се поставят полиетиленови маркучи със сечение в зависимост от площта на имота. На 
полиетиленовия маркуч се поставят водовземни скоби с диаметър Ø16, от който се захранва 
капков маркуч с вградени капкообразуватели. Капковият маркуч се развива по протежение 
на редовете. 

Предвижда се водата да се филтрира при постъпване в системите, като за всяко поле се 
монтира филтърна група. Поставянето на филтри за почистване на поливната вода е 
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задължително условие, за да не се компроментират капкообразуващите елементи. Филтрите 
представляват пластинчати цилиндри, през които преминава водата, поради специалният им 
релеф водата се филтрира на механичен принцип. Филтрите са за многократна употреба. 
Останалата част на инсталацията е от UV - стабилизирани полипропиленови маркучи, годни 
за външна употреба. 

Необходимостта от реализацията на настоящото инвестиционно предложение е породена 
от факта, че без напояване е биологически невъзможно отглеждането на череши. Пролетните 
засушавания водят до издребняване и болести по плода. Честите летни засушавания водят до 
влошено залагане на плодни пъпки и съответно до опорочен и намален добив за 
следващатата стопанска година. Избраната технология за напояване - система за капково 
напояване, изисква най-малък разход на вода при сравнение с другите способи. При 
капковото напояване насажденията се предпазват от заболявания, свързани с насищане на 
въздуха с водни пари (гравитачен метод) или преки намокряния на листата (дъждувален 
метод), свежда се до минимум развитието на плевелите, което води до изключване на 
замърсяване на околната среда и икономии на средства за премахване на плевелите. 

Разгледани са следните алтернативи за осигуряване на вода за напояване: 
 - от ВиК мрежа – не е подходящо използването на вода, предназначена за питейно- 

битови цели; необходимо е строителство на нов водопровод, който ще засегне други имоти; 
цената на водата за бита е в пъти по-вискока от поливната вода; 

 - от повърхностни води – невъзможно в региона поради неналичие на непресъхващи 
водоизточници в икономически обоснована близост; 

 - от подземни води чрез изграждане на собствени водовземни съоръжения – по - скъп, 
по - бавен и по - ангажиращ откъм разрешителен режим процес, обект на по - нататъшни 
проучвания на възможностите, но времево необоснован към момента. 

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. 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение 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 - BG 0000578 „Река Марица“, определена съгласно изискванията на 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски 
съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

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 за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 
горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата 
по ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, 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, включително птици, предмет на опазване в  
горецитираната защитена зона BG 0000578 „Река Марица“. 

 
 

МОТИВИ: 
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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 системата за капково 
напояване с цел водообезпечаване и развитие на земеделското стопанство чрез 
намаляване значително разхода за вода при отглеждането и обработката на 
насаждения, с което да се увеличават добивите. 

2. Нужните количества вода за напояване ще се осигурят от „Напоителни системи“ ЕАД 
– клон Хасково, съгласно предварителен договор №30/09.11.2016г от яз. Тракиец по 
канал М – 1. 

3. Ще се извърши прокопаване на канал с 60 см дълбочина и 30 см ширина, в който се 
поставят полиетиленови маркучи. При направа на изкопа хумусния слой ще се отдели, 
така че да може да бъде положен обратно при зариване на траншеята. Не се 
предвижда използването на взрив. 

4. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на 
нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

5. 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. Системата за капково напояване ще бъде изградена в имоти с №№ 086006, 086008, 
086009, 087015 и закупуване на техника за обработка на съществуващи трайни 
насаждения в землището на с. Крепост, общ. Димитровград.  

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив 
с изх. № КД-04-673/09.12.2016г. инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се 
уточнява че: 

2.1. Според представената информация инвестиционното предложение попада 
в повърхностно водно тяло „река Марица от река Чепеларска до река Сазлийка“ с 
код BG3AR350R039, което е определено като силно модифицирано с лош екологичен 
потенциал и добро химично състояние. Попада в чувствителна зона. 
Инвестиционното предложение в с. Крепост попада в рамките на подземно водно тяло 
„Карстови води – Чирпан – Димитровград“ с код BG3G0000PgN026. Подземно 
водно тяло с код BG3G0000PgN026 е в лошо химично състояние по параметри над 
ПС: Ca, Mn, NO3 и добро количествено състояние. Попада в нитратно уязвима зона. 
Не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване 
и минерални водоизчточници. 

2.2. В района на ИП няма съществуващи други обекти от характера на ИП. 
2.3. В заключение е преценено, че реализирането на ИП няма да окаже значимо 

негативно въздействие върху повърхностното и подземно водно тяло, основен мотив 
за което е характерът на ИП. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Имотите в които ще се реализира ИП са с НТП „овощна градина“. 
2. ИП е допустимо спрямо ПУРБ на ИБР. 
3. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на 

горепосочената  защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните 
връзки от значение  за видовете предмет на опазване в нея.   
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4. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при  
реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, 
унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание на 
видове предмет на опазване в горепосочената  защитена зона.  

5. Усвояването на територията не  предполага  промяна в условията за предоставяне на 
храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната  на района и 
до намаляване числеността на техните популации. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 

компонентите на околната среда и здравето на хората. 
2. Дейностите по изграждане на системата за капково напояване ще се ограничат в 

рамките на имоти с №№ 086006, 086008, 086009, 087015 в землището на с. Крепост, 
общ. Димитровград и няма да засегнат други територии. 

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не 
се очаква трансгранично въздействие. 

4. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-27#3/09.03.2017г. след 
запознаване с допълнителната информация по отношение факторите и компонентите 
на околната среда в частта му, разглеждаща здравно-хигиенните аспекти и оценка на 
въздействието върху човешкото здраве, не би следвало да има риск за човешкото 
здраве при реализиране на инвестиционното предложение. 

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 Димитровград и Кметство село 
Крепост. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
поставил съобщение на интернет страница www.bezplatno.net в раздел „Други обяви“ 
за периода от 05.01.2017г. до 23.01.2017г. 

3. С писмо с вх. № ПД-1108(13)/23.01.2017г. възложителят уведомява РИОСВ - Хасково, 
че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС не са постъпили становища/възражения/мнения относно 
разглежданото инвестиционно предложение. 

4. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета 
на Община Димитровград и на кмета на село Крепост, общ. Димитровград в 
изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 
 С писмо с изх. № ОСВ-13-510#1/11.01.2017г. Oбщина Димитровград, уведомява 

РИОСВ-Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС на интернет страницата на общината за 
14 - дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно 
разглежданото инвестиционно предложение. 

 С писмо Кметство село Крепост, уведомява РИОСВ-Хасково, че при обявяването 
на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 
информационното табло в сградата на кметството не са постъпили 
становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно 
предложение. 

5. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният 
срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
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1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по 

реализиране и експлоатация на инвестиционното предолжение. 
2. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009г за качеството на водите за 

напояване на земеделски кутури, 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. 

3. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. (Добрите земеделски 
практики за торене). 

 
 
 

 
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: 15.03.2017г. 
 
 


