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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 39 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: „Създаване на трайни насаждения от лавандула в землището на село Георги 
Добрево, общ. Любимец и в землището на село Дрипчево, общ. Харманли, система за 
капково напояване на същите и закупуване на земеделска техника, необходима за 
агротехническите дейности по насажденията“, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
възложител: „ЛИКА 99“ ЕООД 

седалище: гр. Габрово, бул. Априлов № 22, ЕИК: 203144328 
 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда създаване на 500,632 дка трайни насаждения 
от лавандула на имоти с №№ 089006; 090021; 090022; 091063; 093008; 088001; 088003; 
088007; 088009; 088019; 088024; 088027; 088038; 088039; 088040; 088042; 088045; 088046; 
088049; 088052; 088053; 089005; 089009; 089012; 090008; 090014; 090016; 090017; 090018; 
090019; 090023; 090024; 091002; 091005; 091008; 091011; 091012; 091013; 091014; 091021; 
091024; 091025; 091029; 091036; 091038; 091042; 091044; 091045; 091046; 091051; 091054; 
091064; 091067; 091068; 091072; 091074; 091079; 091080; 091082; 091083; 091084; 091085; 
091087; 091088; 091094 в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец и имоти с 
№№005019, 007019, 007024, 007048, 007049, 007060, 007092, 007123, 015008, 015014, 015015, 
015028, 016005, 020006, 021090, 021112, 022008, 022017, 022022, 022026, 022042, 025015, 
027011, 027059, 032008, 038006, 038007, 038052, 099129, 013036, 011002 в землището на с. 
Дрипчево, общ. Харманли, система за капково напояване на същите и закупуване на 
земеделска техника, необходима за агротехническите дейности по насажденията. 
Необходимите количества вода за напояване ще се осигурят от язовир „Изворово“ съгласно 
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Договор № 7/ 20.09.2016г. и анекс от 15.02.2017г. с „Напоителни системи“ ЕАД – клон 
Хасково. Основният резервоар в главния разпределителен възел ще се пълни чрез водоноски. 

Насаждението ще бъде с междуредие 1,60 и разстояние в реда 0,40 м. Посоката на 
засаждане е североизток - югозапад. Предвижда се почистване на терена от камъни, 
подравняване, риголване, оране, торене и засаждане на резниците лавандула. 

Основните части на системата за капково напояване са: Главен разпределителен възел 
състоящ се от основен резервоар за вода с обем 122,6 м3, помпен агрегат Q = 70 m3/h, H = 115 
m, водомер 70 m3/h, филтърен блок пясъчни филтри - 3х3“ + механичен филтър 1х6“, 
самопочистващ се автоматичен филтър 3“, присъединителни елементи и фасонни части, 
подземна транспортна и разпределителна тръбна мрежа от РЕ тръби с налягане 8 атм, от 
които се извеждат поливни тръбопроводи /крила/ от многогодишен дебелостенен РЕ 
тръбопровод Ø16 – тип „компенсиращ налягането“, с разстояние между капкообразувателите 
1,0 м, положени във всеки ред на насаждението. 

След филтриране, водата от резервоара се подава към поливните батерии, респективно 
поливните крила. Водоподаването в поливните крила се осъществява автоматично през 
електромагнитни клапани с регулатори на налягането (разпределителни възли), от които се 
разпределя водата към поливните крила на всеки парцел. Всеки разпределителен възел е 
снабден с ръчен ремонтен спирателен кран. Батериите са едностранно захранени.  

Основните процеси при реализацията на инвестиционното предложение са следните: 
 направа на на експлоатационна площадка за монтиране на основен  резервоар; 
 доставка и монтаж на основен резервоар; 
 изграждане на площадка в непосредствена близост до резервоара,  монтиране върху 

нея на главния разпределителен възел, състоящ се от: основен резервоар, 
пречистващи и водомерно  съоръжения, присъединителни части и елементи; 

 изграждане на подземна мрежа от транспортни и разпределителни  тръбопроводи от 
РЕ  тръби,  8 атм, с диаметри от Ø 40 до Ø 160  (изкоп, полагане на тръби и обратно 
засипване); 

 монтаж на разпределителни възли на поливните батерии; 
 монтиране на водовземни фитинги в РЕ тръбопроводи за извеждане на поливни крила 

от РЕ тръби Ø16; 
 монтаж на обезвъздушителни и дренажни възли. 
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 имоти №№ 089006; 090021; 090022; 091063; 093008; 088001; 088003; 088007; 
088009; 088019; 088024; 088027; 088038; 088039; 088040; 088042; 088045; 088046; 088049; 
088052; 088053; 089005; 089009; 089012; 090008; 090014; 090016; 090017; 090018; 090019; 
090023; 090024; 091002; 091005; 091008; 091011; 091012; 091013; 091014; 091021; 091024; 
091025; 091029; 091036; 091038; 091042; 091044; 091045; 091046; 091051; 091054; 091064; 
091067; 091068; 091072; 091074; 091079; 091080; 091082; 091083; 091084; 091085; 091087; 
091088; 091094, с обща площ 373,079 дка, всички с НТП нива  в землището на с.Георги 
Добрево, общ.Любимец и имоти №№005019, 007019, 007024, 007048, 007049, 007060, 
007092, 007123, 015008, 015014, 015015, 015028, 016005, 020006, 021090, 021112, 022008, 
022017, 022022, 022026, 022042, 025015, 027011, 027059, 032008, 0380069, 038007, 038052, 
099129, 013036, 011002, с обща площ 127,553 дка, всички с НТП нива в землището на 
с.Дрипчево, общ.Харманли, в които се предвижда засаждане на 500,632 дка трайни 
насаждения от лавандула със система за капково напояване не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Всички имоти 
предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 
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„Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните 
местообитания, а имоти №№ 091063; 093008; 091021; 091024; 091025; 091029; 091051; 
091054; 091064; 091067; 091068; 091072; 091074; 091079; 091080; 091082; 091083; 091084; 
091085; 091087; 091088; 091094 в землището на с.Георги Добрево и имоти №№ 005019, 
007019, 007024, 007048, 007049, 007060, 007092, 007123, 015008, 015014, 015015, 015028, 
016005, 020006, 021090, 021112, 022008, 022017, 022022, 022026, 022042, 025015, 027011, 
027059, 032008, 0380069, 038007, 038052, 099129, 013036, 011002 в землището на с.Дрипчево 
попадат в обхвата и на защитена зона BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-
738/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. От всички имоти предмет на инвестиционното 
предложение само имоти №№ 013036 и 011002  представляват местообитание 6210 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia) 
(*важни местообитания на орхидеи).  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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. 

С писмо с Вх.№ ПД-1186(4)/17.01.2017, възложителят е внесъл допълнителна 
информация, от която става ясно, че при реализация на инвестиционното предложение няма 
да се премахват дървета в границите на имотите предмет на инвестиционното предложение. 
В тази връзка и при извършена проверка за допустимост във връзка с чл.40, ал.2, на 
основание чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че при заявените параметри 
настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима за опазване на 
защитена зона BG0002021 „Сакар“, определен със заповедта за обявяването ѝ. 

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 засаждане на 500, 
632 дка трайни насаждения от лавандула със система за капково напояване в землищата на с. 
Георги Добрево, общ. Любимец и с. Дрипчево, общ. Харманли и закупуване на земеделска 
техника, 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 системата за капково 
напояване с цел водообезпечаване и развитие на земеделското стопанство чрез 
намаляване значително разхода за вода при отглеждането и обработката на 
насажденията. 

2. Необходимите количества вода за напояване ще се осигурят от повърхностни води 
съгласно сключен договор с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Хасково. 
Оразмерителният дебит на системата е изчислен на 70 м3/час или 19,4 л/сек. 
Необходимата  годишна водна маса за напояването е определена при напоителна 
норма 300 м3/дка и е с размер 150080 м3/год. 



4 
 

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

4. Образуваните отпадъци по време на строителството ще бъдат третирани при спазване 
на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Експлоатацията на обекта 
не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтни 
работи. 

5. Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи ще бъдат 
изпълнени 90 % машинно и 10 % ръчно с максимална ширина на изкопната траншея 
0,40 м. Изкопаната земна маса ще се депонира от едната страна на изкопа. Тръбите ще 
се полагат ръчно в траншеята на изкопа от страната, свободна от земни маси. След 
полагането на тръбопроводите и направата на водовземните фитинги, траншеите се 
зариват и се възстановява хумуса. 

6. Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия 
на труд при извършване на строително - монтажните работи.  

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. Системата за капково напояване ще бъде изградена на имоти в землището на с. 
Георги Добрево, общ. Любимец и в землището на с. Дрипчево, общ. Харманли. 
Имотите са собственост на възложителя. 

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив 
с изх. № КД-04-706/15.02.2017г. инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се 
уточнява че: 

2.1. Инвестиционното предложение попада в две населени места както следва: 
 Според представената информация (скици на имоти в землището на с. 

Георги Добрево) мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно 
водно тяло „река Марица от река Сазлийка до граница“ с код BG3МА100R001, 
което е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. 
Попада в чувствителна зона. ИП попада в рамките на подземно водно тяло 
„Пукнатинни води – Свиленградски масив“ с код BG3G0000Pg2055. Съгласно 
Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код 
BG3G0000Pg2055 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. 
Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, 
точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за 
питейно-битово водоснабдяване и минерални водоизчточници. ИП в землището на с. 
Георги Добрево се намира извън определените райони със значителен потенциален 
риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, 
съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени 
в чл. 146 е от Закон за водите. 

 Според представената информация (скици на имоти в землището на с. 
Дрипчево) мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно 
тяло „Река Голямата (Пъстрогорска)“ с код BG3МА100R005, което е определено в 
умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Попада в 
чувствителна зона. ИП в с. Дрипчево попада в рамките на подземно водно тяло 
„Пукнатинни води – Шишманово – Устремски масив“ с код BG3G00000Pt045. 
Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код 
BG3G00000Pt045 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. 
Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, 
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точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП в землището на с. Дрипчево се намира извън 
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не 
попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под 
заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 е от Закон за водите. 

2.2. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй 
като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от 
наводнения в ИБР, както и зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите 
на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 е от Закон 
за водите. 

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

1. Предвид, НТП на имотите, предмет на инвестиционното предложение, не се очаква 
реализацията му да доведе до значително 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 и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 
предмет на опазване в тях.    

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, в които попада, 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 и експлоатацията на инвестиционното 
предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително 
същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и 
целите на опазване в защитени зони BG0000212 „Сакар“ и BG0002021 „Сакар“. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Местоположението на площите, предвидени за създаване на насаждението от 

лавандула е в землищните граници на с. Георги Добрево и с. Дрипчево. Общата площ 
ще бъде 500,632 дка. Предвидените видове работи по създаване на насаждението и 
изграждането на системата за капково напояване (извършване на изкопи и полагане 
на тръбопроводите и поливните крила) ще се извършват само в границите на 
посочените по-горе земеделски имоти. 

2. Реализирането на ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху 
повърхностните и подземните водни тяла, основен мотив за което е характерът на ИП. 

3. При строителството въздействието от шума ще бъде незначително, пряко и 
краткотрайно, през периода на монтажните работи.   

4. При строителството замърсяването на въздуха ще бъде краткотрайно и временно при 
земно-насипни и изкопни работи, тъй като тези работи са с малък обем.  

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

6. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-367#1/20.03.2017г. на 
основание предложената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се предполага риск 
за здравето на населлението. 

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 Любимец, Кметство село 
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Георги Добрево, Община Харманли и Кметство село Дрипчево, а чрез тях и 
засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
предоставил на Община Любимец, Кметство село Георги Добрево, Община Харманли 
и Кметство село Дрипчево обява за информиране на  заинтересованите лица и 
общественост за достъпа до информацията по Приложение 2 и за изразяване на 
становища. 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на Община 
Любимец, Кметство село Георги Добрево, Община Харманли и Кметство село 
Дрипчево в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В 
тази връзка: 
 С писмо с изх. № Л-4611#5/23.03.2017г. Oбщина Любимец, уведомява РИОСВ-

Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок на интернет страницата на общината и 
на информационното табло с сградата на адрес: гр. Любимец, ул. „Републиканска“ 
№2, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото 
инвестиционно предложение. 

 С писмо с изх. № ОХ-17-360/30.03.2017г. Oбщина Харманли, уведомява РИОСВ-
Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок на информационното табло с сградата 
на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4, не са постъпили 
становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно 
предложение. 

 С писмо Кметство село Дрипчево, 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. 

 С писмо Кметство село Георги Добрево, 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. 

4. 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: 
 

1. Да не се допуска трайно депониране в границите на защитените зони на генерирани 
при реализацията или експлоатацията на инвестиционното предложение отпадъци, 
при наличие на такива същите де се извозват до съответните депа.   

2. При реализацията на инвестиционното предложение да не се изграждат временни 
пътища и помощни площадки извън границите на имотите, предмет на 
инвестиционното предложение. 

3. С цел да се предотврати евентуална фрагментация на природни местообитания и 
местообитания на видове предмет на опазване в зоните, имайки предвид значителната 
площ на имотите, същите да не се ограждат с какъвто и да е вид ограда. 

4. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по 
реализиране и експлоатация на инвестиционното предолжение. 
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5. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009г за качеството на водите за 
напояване на земеделски кутури. 

6. 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: 12.04.2017г. 
 
 
 


