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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 59 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: „Закупуване на земеделска техника и оборудване, засаждане на бадеми, 
изграждане на ограда и инсталиране на капково напояване“ в имоти с №№ 001040, 027002, 
005006, 001028, 051002, 024002, 007010 и 013004, в землището на с. Костилково, общ. 
Ивайловград, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове и човешкото здраве. 
 
възложител: Т. М. 

 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда закупуване на земеделска техника и 
оборудване, засаждане на бадеми, изграждане на ограда и инсталиране на капково напояване 
в имоти с №№ 001040, 027002, 005006, 001028, 051002, 024002, 007010 и 013004, в 
землището на с. Костилково, общ. Ивайловград, обл. Хасково. Планира се поставяне на две 
преместваеми къщи в рамките на два от имотите, които ще се ползват във връзка с дейността 
на стопанството. 

Тъй като падналите валежи в района са слаби, се налага да се осигури поливане на 
насажденията чрез изграждане на система за капковото напояване. То представлява система 
от постоянна разпределителна мрежа от тръби под налягане и маркучи с инсталирани 
специални капкоотделители, позволяваща извършването на непрекъснати или чести 
поливки, съответстващи точно на водопотреблението на бадемите. 

На отделните имоти ще бъдат монтирани резервоари за вода, която ще бъде 
транспортирана с цистерна от водоем в землището на с. Плевун. 

Строително-монтажните работи се свеждат до изграждане на ограда и противопожарна 
полоса по границите на поземлените имоти. 
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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 от възложителя информация и от направената справка се 
установи, че терена, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада 
в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ BG 
0001032 „Родопи Източни“, за опазване на природните местообитания на дивата флора и 
фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и ЗЗ BG 0002019 „Бяла 
река“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-783/29.10.2008г. 

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 
горецитиранта защитена зона, 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 за 
„Закупуване на земеделска техника и оборудване, засаждане на бадеми - 170 дка, изграждане 
на ограда и инсталиране на капково напояване“ в имоти с №№ 001040, 027002, 005006, 
001028, 051002, 024002, 007010 и 013004, в земл. на с. Костилково, общ. Ивайловград, обл. 
Хасково няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на 
опазване в  защитена зона  BG 0001032 „Родопи Източни“ и защитена зона BG 0002019 
„Бяла река“.  

Съгласно чл 12, ал. 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИН е допустимо спрямо 
режима на защитена зона BG 0002019 „Бяла река“ за опазване на дивите птици, обявена 
със Заповед № РД-783/29.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите. 

 
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. Напоителната система ще функционира чрез пълнене с цистерна на място от водоем в 
землището на с. Плевун, в ПИ с № 001005. 

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 не е 
свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на ремонтни работи. 

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. 
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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 с №№ 001040, 027002, 
005006, 001028, 051002, 024002, 007010 и 013004, в землището на с. Костилково, общ. 
Ивайловград, обл. Хасково. Имотите са с начин на трайно ползване – „нива“. 

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив 
с изх. № КД-04-547/17.11.2016г. 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 засяга 
повърхностно водно тяло „р. Бяла река и нейните притоци“ с код BG3MA100R270, 
което е в добро екологично и добро химично състояние.  Участъците попадат в зона 
за защита на водите съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – ЗЗ „Родопи - Източни“ с код 
BG0001032, публикувана в Раздел 3, т. 5.1 от ПУРБ на ИБР и ЗЗ „Бяла река“ с код 
BG0002019, публикувана в Раздел 3, т. 5.2 от ПУРБ на ИБР. 

2.2. ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 от Закона за водите за 
дейността водовземане от повърхностен воден обект – водоем в землището на с. 
Плевун, в ПИ с № 001005. 

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

1. ИП ще се реализира в имоти с №№ 001040, 027002, 005006, 001028, 051002, 024002, 
007010 и 013004 с НТП „Нива“, които се използват за земеделска дейност като 
ливади, което предполага липсата на видове, предмет на опазване в BG 0001032 
„Родопи Източни“ и BG 0002019 „Бяла река“. 

2. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
видовете предмет на опазване в зоните. 

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

1. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда ползване на 
допълнителни площи за временни дейности. 

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

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

4. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-1796#3/07.06.2017г. на 
основание предложената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се предполага риск 
за здравето на населението, като се уточнява, че: 

4.1. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 
от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.  

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 Ивайловград и Кметство село 
Плевун. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на Община 
Ивайловград и Кметство село Плевун в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от 
Наредбата за ОВОС. В тази връзка: 
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 С писмо с изх. № 32-00-109/09.11.2016г. Oбщина Ивайловград 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 в сградата, не са постъпили 
становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно 
предложение. 

 С писмо с изх. №114/01.12.2016г. Кметство село Плевун 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. 

3. 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 СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 
 

1. Да не се премахват характеристиките на ландшафта (синори, единични и група 
дървета) при ползването на земеделските земи като такива. 

 
 
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: 28.06.2017г. 
 


