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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 25 - 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 за „Изграждане на система за капково напояване на зеленчукови култури като 
тикви, пъпеши, зеле, домати, пипер и чесън и площи с трайни насaждения“, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 
възложител: „САКАР МЕЛОН ФАРМ“ ООД 
местоположение: имоти №№ 072013, 073009, 073013, 073017, 073019, 073020, 073021, 
073026, 073031, 073034, 073027, 073032, 073035, 073037, 073039, 073042, 073053, 073004, 
073005, 073007, 073008, 073010, 073011, 073014, 073023, 073098, 073097, 073092, 073016, 
074001, 074006, 074014, 074002, 074015, 074016, 074003, 074018, 074011, 074005, 074019, 
074031, 074068, 074050, 074048, 074030, 074074, 074061, 074058, 074064, 074065, 074066, 
074067, 074039, 074040, 074037, 074047, 074042, 074046, 074051, 074052, 074073, 074072, 
074054, 081082, 081086, 081089, 082055, 082066, 082071, 082073, 082075, 082078, 082065, 
082070, 088009, 088010, 089007, 089006, 089010, 089009, 089011, 089013, 089016, 089019, 
089021, 089008, 089012, 089015, 089017, 089018, 089020, 089022, 089026, 089023, 089027, 
089031, 089028, 089029, 089032, 089033, 089025, 089034, 089030, 089035, 089040, 089036, 
089041, 089043, 089044, 089047, 089048, 089049, 089050, 089051, 089061, 089037, 089045, 
089052, 089046, 089053, 089054, 089164, 089055, 089059, 089056, 089063, 089064, 089066, 
089060, 089067, 089072, 089068, 089057, 089070, 089160, 089159, 089157, 089071, 089074, 
089075, 089076, 089080, 089087, 089073, 089083, 089084, 089078, 089085, 089089, 089079, 
089086, 089090, 089091, 089156, 089155, 089163, 089162, 089098, 089095, 089099, 089105, 
089100, 089106, 089170, 089169, 089088, 089161, 089104, 089109, 089110, 089111, 089114, 
089118, 089112, 089115, 089116, 089119, 089122, 089117, 089120, 089123, 089131, 089132, 
089092, 089133, 089136, 089139, 089140, 089144, 089141, 089146, 089150, 089147, 089154, 
089152, 089153, 091072, 091075, 091076, 091078, 091082, 091084, 091086, 091098, 091160, 
091159, 091107, 091110, 091113, 091114, 091116, 091119, 091112, 091118, 091122, 091127, 
091132, 091126, 091130, 091137, 091138, 091140, 091143, 091144, 091146, 091148, 091152, 
091139, 091142, 091145, 091147, 091151, 091153, 091154, 091155, 099002, 099003, 099004, 
099007, 099010, 098020, 098011, 098012, 098013, 098014, 098015, 098016, 098017, 098018, 
104001, 104002, 104003, 104004, 104008, 104017, 104009, 104010, 104011, 104012, 104013, 
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104024, 104025, 104026, 104027, 104028, 104029, 104038, 104039, 104051, 104045, 104055, 
104046, 104047, 104048, 104056, 104057, 104049, 104050, 104064, 104065, 104066, 104068, 
104073, 104075, 104070, 104071, 103003, 103004, 103070, 103071, 105001, 105002, 105004, 
105003, 105005 в землището на с. Левка, общ. Свиленград. 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на системи за капково 
напояване на зеленчукови култури като тикви, пъпеши, зеле, домати, пипер, чесън и площи с 
трайни насаждения в земеделски имоти с обща площ от 1611,377 декара в землището на с. 
Левка, общ. Свиленград, обл. Хасково. Инвеститора ползва горецитираните имоти като 
наемател, арендатор и собственик. 

Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода (и торове) 
върху или в почвата. Чрез капковото напояване постоянно се поддържа високо нивото на 
вода в почвата. Това постоянно ниво на влага влияе благоприятно и на другите почвени 
фактори, от които зависи развитието на растенията. При този вид напояване загубите на вода 
са минимални и същата се доставя непосредствено до насажденията в необходимото 
количество и в подходящо време. Системата за капково напояване ще се изгради с цел 
правилно поливане и получаване на максимален добив от единица насаждение. 

Технологичната система за капково напояване се състои от следните основни части: 
помпена станция, командни възли, разпределителни тръбопроводи, поливни тръбопроводи с 
вградени капкообразуватели. Всички тръбопроводи ще бъдат наземни и няма да се вкопават 
в земята. 

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 на направената справка се 
установи, че имотите в землището на с. Левка, общ. Свиленград, в които се предвижда 
система за капково напояване на зеленчукови култури и на предстоящи за създаване трайни 
насаждения не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, 
приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и 
защитена зона BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване 
на дивите птици. Посочените имоти представляват обработваеми земи и в тях няма 
установени местообитания предмет на опазване в защитените зони. По Единна 
информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000, само 
имоти №№ 072013, 099007 и 099010 представляват местообитание 6220 * Псевдостепи с 
житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea. 

Инвестиционното предложение за изграждане на система за капково напояване на 
зеленчукови култури и на предстоящи за създаване трайни насаждения в имоти в землището 
на с. Левка, общ. Свиленград попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 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 11.09.2007г., посл. 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 
цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2, във връзка с чл.40, 
ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо 
спрямо режима на защитена зона BG0002021 „Сакар”, определен със заповедта за 
обявяването й. 
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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 изграждане на 
система за капково напояване на зеленчукови култури и на предстоящи за създаване трайни 
насаждения в имоти в землището на с. Левка, общ. Свиленград, няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони 
 

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 система за капково 
напояване на зеленчукови култури и на предстоящи за създаване трайни насаждения в имоти 
в землището на с. Левка, общ. Свиленград. Капковото напояване представлява система за 
подаване на филтрирана вода (и торове) върху или в почвата.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. 

2. Нужните количества вода за напояване ще се осигурят от повърхностен воден 
обект, представляващ язовир – имот № 000515, в землището на с. Пъстрогор и № 000425 в 
землището на с. Левка. Издадено е Решение №316/28.09.2016г. на Общински съвет – 
Свиленград, с което се подкрепя ИП за водовземане и принципно съгласие за издаване на 
разрешително от повърхностни води. 

3. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура, за транспортен достъп до имотите ще се използва съществуващата 
транспортна мрежа от полски пътища. 

4. Отпадъците, образувани при изграждането и експлоатацията на обекта ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

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. Предвижда се изграждане на система за капково напояване на зеленчукови 
култури и на предстоящи за създаване трайни насаждения в имоти в землището на с. Левка, 
общ. Свиленград с обща площ 1611,377 дка. 

2. Съгласно становище за допустимост по чл.155, ал.1, т. 23 от Закона за водите на 
БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-575/18.11.2016г. инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при 
спазване на следните изисквания: 

 Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от 
дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

 Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009г за качеството на водите 
за напояване на земеделски култури, 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. 
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 Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. (Добрите земеделски 
практики за торене). 

 Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим съгласно 
ЗВ. 

3. Инвестиционното предложение не попада и и не граничи с пояси на СОЗ на 
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални водоизточници. 

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

1. Предвид, че имотите предмет на инвестиционното предложение са обработваеми 
земи, в които няма установени местообитания (с изключение на имоти №№072013, 099007 и 
099010) не се очаква реализацията на ИП да доведе до увреждане и/или унищожаване на 
природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитените зони. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитените зони, както и до увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорните връзки от 
значение за видовете предмет на опазване в зоните. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в защитените зони, 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 защитените 
зони. 
 
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. 

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-02-248#3/09.03.2017г. не би 
следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното 
предложение. 

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 Свиленград и кметство село 
Левка, 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 във вестник 
„Мост“, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили възражения, мнения и 
становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кмета на Община 
Свиленград и кметство село Левка. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-
Хасково са постъпили писма, както следва: 

 Община Свиленград с писмо изх. № И-1108/22.02.2017г. уведомява РИОСВ-
Хасково, че от 01.02.2017 г. до 15.02.2017г. е осигурен обществен достъп до информацията 
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по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения 
и становища. 

 Кметство село Левка с писмо изх. № 26/23.02.2017г. уведомява РИОСВ-Хасково, 
че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от 12.01.2017г. до 
26.01.2017г., 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. 
 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. При реализация на инвестиционното предложение да се запазят от увреждане и/или 
унищожаване дървесната и храстовата растителност в имоти предмет на 
инвестиционното предложение, както следва: 

 073019- дървесна и храстова растителност в западната част на имота 

 073026, 073031 и 073034- дървесна растителност в южната част на имотите 

 073098 и 073097- дървесна растителност по североизточната граница на имотите 

 073011- единственото дърво в имота 

 073053- дървесната растителност в целия имот 

 074066 и 074067 – дървесна и храстова растителност в южната част на имотите 

 082066- единственото дърво в имота 

 088009 и 088010- дървесната растителност в целите имоти 

 89054- дървесна растителност по северната граница на имота 

 089073 и 089083- дървесна растителност по западната граница на имотите 

 091086- дървесна и храстова растителност в северната част на имота 

 091143, 091039 и 091053- по едно дърво във всеки от имотите 

 98011- дървесна и храстова растителност в североизточната част на имота 

 098014, 098015 и 098016- дървесна и храстова растителност по южната граница на 
имотите 

 098017- дървесна и храстова растителност по северната, източната и южната граница 
на имота 

 104002- дървесна и храстова растителност в северната част на имота 

 104004 и 104008- дървесна и храстова растителност в южната част на имотите 

 104026- единственото дърво в имота 

 104039- петте броя дървета в имота 

 104051- дървесна и храстова растителност в южната и северната част  на имота 

 104050- дървесна растителност в североизточната част на имота 

 104073- дървесна и храстова растителност в югозападната част на имота 

 103070 и 103071- дървесна и храстова растителност по западната граница на имотите, 
както и ивицата от дървета и храсти преминаваща през средата на имотите 

 105004 и 105003- дървесна и храстова растителност в централната част на имотите 
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 105005- дървесна и храстова растителност в северната част на имота 

2. Имот № 098018, които почти изцяло е обрасъл с дървесна и храстова 
растителност да се почисти само от храсти, като се запазят всички дървета с диаметър по-
голям от 5 см. 

3. Имоти №№ 072013, 099007 и 099010, които представляват местообитание 6220 
*Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea да се 
засаждат само с едногодишни култури, за тях да не се предвиждат трайни насаждения. 

4. Да не се поставят огради на имотите, предмет на 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: 10.03.2017г. 
 
 


