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Приложение № 5  

към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 
 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ХАСКОВО 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

От КАТАРЖИНА ВИНЕЯРДС ЕООД 

(име, адрес и телефон за контакт,  

гражданство на възложителя – физическо лице) 

гр.Свиленград, обл.Хасково, ул.23-ти септември №33, ЕИК 131133576 

 

(седалище и единен идентификационен номер 

на юридическото лице) 

Пълен пощенски адрес:  

6500 Свиленград, обл.Хасково, ул.23-ти септември №33 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

КШИШТОФ ТРИЛИНСКИ - Управител 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме  Ви, че КАТАРЖИНА ВИНЕЯРДС ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на 

автоматизирана система за капково напояване на лозя в землището на гр.Свиленград и с.Сива река върху площ от 42.3604 ха. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1.Резюме на предложението: За водоизточник ще бъдат използвани резервоари за вода, разположени в съседни имоти, собственост 

на дружеството.Резервоарите за вода ще се пълнят по договор за предоставяне право на водоползване с Полмос ЕООД, ЕИК 

201844805. 

От резервоарите, поливната вода ще бъде подавана в тръбната мрежа чрез помпен агрегат. 
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Посредством главен тръбопровод водата ще се подава към филтърна група, след което под налягане ще се отправя по транспортни 

водопроводи към съответните напоителни участъци. Самата тръбна мрежа се състои от РЕ тръби, подаващи вода на поливните крила. 

Тръбопроводите са положени в земята, в предварително изкопана траншея с цел да не пречат на обработките в насаждението и да 

бъдат защитени от слънчевата радиация и ниските температури за по-дълъг експлоатационен период.  

С помощта на разпределителни кранове и водовземни нипели, водата ще се подава към дебелостенен капков маркуч, подбран с 

подходящ дебит и разстояние между вградените капкообразуватели, за осигуряване на необходимото количество вода според 

агротехническите изисквания на насажденията.  

Така направената инвестиция за система за капково напояване ще осигури достатъчно количество поливна вода, което ще доведе 

до значителни икономии на труд и вода, а това от своя страна ще повиши качеството и количеството на произвежданата продукция, 

като се постига равномерност на полива над 85%. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение 

или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет 

спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 

изкопите, ползване на взрив: 

За инвестицията в автоматизирана система за капково напояване на лозя, масиви с площ от 42,3604 хектара, намиращи се в 

землището на с. Сива река и землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград са предвидени следните съоръжения:  

- Резервоари за вода;  

- Помпени агрегати;  

- Генератор за ел. енергия;  

- Автоматични самопочистващи пясъчени филтри и механични дискови филтри;  

- Измервателно устройство за разход на вода- водомер;  

- Възел за фертигация; 

- Транспортираща и разпределителна тръбна мрежа, състояща се от РЕ тръби с работно налягане до 10 бара;  

- Разпределителен възел, оборудван с разпределителен клапан;  

- Водовземни скоби и адаптори чрез които водните количества се подават към съответните площи на полето;  

- Автоматизирано управление;  

- Многогодишен дебелостенен компенсиращ капков маркуч, с вградени капкообразуватели. 

http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p27873419
http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p27873453
http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p27873453
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3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на 

инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

НЯМА 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, 

географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане 

на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите 

на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура) 

Имоти в землището на с. Сива река, общ. Свиленград: №66370.123.1, №66370.125.1, №66370.126.1, №66370.135.1, №66370.140.1, и 

имоти в землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград: №65677.520.1, №65677.520.2, №65677.520.3, №65677.520.7, №65677.520.9, 

№65677.520.10,№65677.520.11,№65677.520.13,№65677.520.15, №65677.520.16, №65677.520.17, №65677.520.19, №65677.520.25, 

№65677.521.4, №65677.521.7, №65677.521.9, №65677.521.10, №65677.521.13,№65677.521.15,№65677.521.16,№65677.521.23, 

№65677.521.31, №65677.521.33, №65677.521.34, №65677.521.38 и №65677.520.14. 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга 

мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост 

от изграждане на нови) 
Воден обект, по договор с Полмос ЕООД, ЕИК 201844805 - титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови 
водовземни съоръжения №31591032/13.06.2016 г., със срок на действие 13.06.2021 г., находящ се в имот № 65677.515.79, местност 
Бялата пръст, землище гр.Свиленград, община Свиленград, обл.Хасково. 

При така предвидената поливна система и приоритетно производство на качествени вина, максималното количество вода за поливен 
сезон ще бъде 25-30 м3/дка при работно налягане на системата около 5 бара и равномерност на полива над 90%. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е 

възможен контакт с води: 

НЯМА 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

НЯМА 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

НЯМА 

9. Отпадъчни води: 
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(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини 

за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен 

воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

НЯМА 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в 

предприятието/съоръжението съгласно Приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 

последствията от тях) 

НЯМА 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, 

включено в Приложение № 1 или в Приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма 

по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………….… 

 

 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на 

засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или 

кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб. 

4. Електронен носител – 1 бр.  

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения 

адрес на електронна поща. 

http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p27499795
http://web.apis.bg/p.php?i=9236
http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p4017004
http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p27873419
http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p27873453
http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p27499792
http://web.apis.bg/p.php?i=9236#p27499792
http://web.apis.bg/p.php?i=23358#p28943374
http://web.apis.bg/p.php?i=23358#p28943374
http://web.apis.bg/p.php?i=15793
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6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на 

електронна поща. 

 

 

 

 

Дата: 17.12.2018 г.  Уведомител: ………………………………… 

                                         (подпис) 
 


