
Представено от „АР СТРОЙ” ЕООД уведомление за „Създаване на трайно 

насаждение, изграждане на ограда и система за капково напояване и закупуване на техника 

в с. Сусам, общ. Минерални бани“ 

 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. №ПД-

1065/30.07.2020г., допълнения към него с вх. №ПД-1065(1)/06.08.2020г. и №ПД-1065(6)/19.08.2020г. 

и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Хасково Ви информира за 

следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е създаване на овощна градина от трайни 

насаждения - сливи и череши, изграждане на ограда, закупуване на земеделска техника за нуждите 

на стопанството, изграждане на автоматизирана система за капково напояване с надземно 

разположени капкови маркучи с вградени капкообразуватели. Капковото напояване ще се 

реализира посредством полагането на LPDE поливни тръбопроводи-капкови маркучи. 

Тръбопроводите взимат вода от разпределителни тръбопроводи. Технологията позволява подаване 

на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса. 

Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е 

предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните 

тръбопроводи е 0,7 м. Създадените трайни насаждения ще се напояват чрез капкуване, като 

маркучите се разполагат надземно. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти № 70250.820.274 с площ на имота 

15,215 дка, НТП – „нива“ и 70250.820.288 с площ на имота 10,499 дка, НТП – „нива“ и имот № 

70250.305.12 с площ 6,461 дка, НТП „нива“ находящи се в землището на с. Сусам, общ. Минерални 

бани. 

За нуждите на обекта ще бъде изграден сондажен кладенец в имот 70250.820.274 с. Сусам с 

дълбочина до 60м. Водовземането от кладенеца ще се извърши от потопяема сондажна помпа с 

максимален дебит 3м3/час. Кладенецът ще се използва около 6 месеца в годината. Необходимите 

прогнозни годишни водни количества ще бъдат около 182м3. В процеса на сондиране ще се 

формират отпадъчни води около 10м3, необходими за разреждане на сондажната промивна течност, 

които ще се съхраняват в утайна яма. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 

изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на 

становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в 

РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ с изх. №ПУ-01-640(3)/26.08.2020г., инвестиционното предложение е 

допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при 

спазване на определени условия, посочени в становището. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т.1 буква „в“ и т.2 буква „г“ 

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. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имоти с идентификатори 70250.820.274, 70250.820.288 и 70250.305.12 по КК на с. 

Сусам, общ. Мин. бани не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. Имоти с идентификатор 70250.820.274 и 70250.820.288 по КК на с. Сусам, 

общ. Мин. бани, за които се предвижда създаване на овощна градина, изграждане на ограда и 

система за капково напояване не попадат в границите на защитени зони от Екологичната мрежа 

Натура 2000. Имот с идентификатор 70250.305.12 по КК на с. Сусам, общ. Мин. бани попада в 

обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 

661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 
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Така представено, 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) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона 

за биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до община Минерални бани и кметство с. Сусам. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 28.08.2020г./ 


