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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 51 ПР/2017 г. 
 

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 (ЗООС), 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), 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 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

 
Р Е Ш И Х 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Преструктуриране и конверсия на винени лозя, чрез изграждане на 
хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на площ от 14,5354 ха“ в 
имоти с №№ 076015, 076006, 076013, 076012, 076010, 076009, 075003, 075005, 075006, 075007, 
075008 в землището на с. Щит, общ. Свиленград, обл. Хасково, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони 
и човешкото здраве 

 
възложител: „БУЛГАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД 

 
Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение е ново и предвижда преструктуриране и конверсия на 
винени лозя - изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване 
на площ от 14.5354 ха намиращи се в землището на с. Щит, община Свиленград. 

Общата схема за напояване на площта предвижда водата от прилежащия водопровод 
да се подава по главния водопровод и да се транспортира до поливната площ. Площта ще се 
раздели на поливни крила взависимост от разположението на стопанските пътища и наклоните 
на терена. По дължината на редовете ще се инсталира LDPE поливен тръбопровод ф 16 мм за 
капково напояване с фабрично вградени отвори – капкообразуватели – „компенсиращи 
налягането“, с разстояние 100 см между тях и дебит 2,00 л/час на всеки от отворите. Той ще 
бъде окачен на около 70 см от терена върху носещия тел на опорната конструкция. 

 
Описаните дейности, предвидени в разглежданото инвестиционно предложение, 

попадат 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. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен 
орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

 



 2

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имотите в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но 
попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР) - BG0000212 „Сакар”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 
661/16.10.2007 г. и BG0002021 „Сакар”, определена съгласно изискванията на Директива 
2009/149/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. на 
Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010 г./. 

Предвид разписаните в чл. 7 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.), етапи на оценка е направена проверка за 
допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС и бе установено, че 
инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима определен в Заповед № РД-
758/19.08.2010 г., за обявяване на BG0002021 „Сакар”. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС 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 за ОС и 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, включително птици, предмет на 
опазване в защитени зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”. 

 
М О Т И В И: 

 
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 не предвижда строителство на обслужваща сграда и 
не е свързано с необходимост от изграждане на техническа и пътна инфраструктура, ще се 
използва съществуващата пътна инфраструктура. 

2. Изграждането на системата за капково напояване ще се осъществи на площ от 
14.5354 ха. Изграждането на система за капково напояване, включва изпълнението на 
следните дейности: транспорт, разтоварване, разнасяне, разгъване, полагане на тръби и 
фитинги; машинен изкоп и обратно засипване; монтаж на фасонни части, водовземни и 
командни възли; разнасяне, разпъване, монтаж на капковия маркуч по опорната конструкция, 
водна проба. 

3. Изграждането на напоителна система от капково напояване има следните 
предимства: 

- ефективно отглеждане на насаждението при минимален разход на вода; 
- въвеждане на най-съвременния метод за напояване в лозята; 
- ниска енергоемкост на напояването; 
- получаване на относително постоянни в качествено и количествено отношение 

добиви от грозде за всяка стопанска година; 
- дълготрайно експлоатиране на насаждението и системата. 
4. Като водоизточник за захранване на системата за капково напояване ще се използва 

вода от язовир „Биргу“ в имот № 000111. 
5. Отпадъците, образувани по време на изграждането и експлоатацията ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 
6. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 
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7. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 
предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 

 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с №№ 076015, 076006, 
076013, 076012, 076010, 076009, 075003, 075005, 075006, 075007, 075008 в землището на с. 
Щит, общ. Свиленград, обл. Хасково. Имотите се ползват от възложителя на основание 
сключен договор за аренда на земеделска земя. 

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

4. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се уточнява че: 

4.1. Според представената информация инвестиционното предложение попада в 
границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Арда между яз. Ивайловград и държавната 
граница“ с код BG3AR100R002 и в границите на подземно водно тяло BG3G000000N053 - 
„Порови води в Неоген – Свиленград-Стамболово“. 

4.2. ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Сакар“ с код 
BG0000212, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.1. 
на ПУРБ на ИБР. 

4.3. ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Сакар“ с код 
BG0002021, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.2. 
на ПУРБ на ИБР. 

4.4. ИП не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници за питейно – битово 
водоснабдяване и минерални водоизточници. 

4.5. В ЗВ няма предвидени забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП. 
4.6. ИП се намира извън определените райони със значителен 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.146е от ЗВ. 

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

1. Съгласно информация предоставена от възложителя - имотите върху които ще се 
реализира ИП са обработваеми земи - имотите са с НТП „лозе” и “нива“. 

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на защитените 
зони, 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 тях. 

3. 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. 

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 защитените зони. 
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IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № РД-02-86#3/17.05.2017 г. РЗИ-Хасково счита, че не би 
следвало да има риск за човешкото здраве при реализацията на инвестиционното 
предложение. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

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 община Свиленград и кметство с. Щит за своето инвестиционно 
предложение, а чрез тях и засегната общественост. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обяви в общината и 
кметството, 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 с. Щит. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са 
постъпили писма от община Свиленград и кметство с. Щит, че е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили 
възражения, мнения и становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили жалби, 
възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 

 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от 
дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предложение. 

2. Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. 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 

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

4. В граничните райони, които представляват конкретни местообитания предмет на 
опазване в BG0000212 „Сакар” да не се поврежда и унищожава по никакъв начин 
съществуващата тревиста, храстова и дървесна растителност. 

5. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на горивно-
смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждането на съседни 
терени, извън усвояваните имоти. 
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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. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
 
 
 

 
Дата: 22.05.2017 г. 
 
 
 
 
 


