
 
Представено от Теодора Хаджиангелова уведомление за инвестиционно предложение за 

Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на новосъздадени лозови 

насаждения в имоти с № 57434.34.23, № 57434.26.5 и № 57434.24.5 в землището на с. Поляново, 

общ. Харманли 

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

1357/17.12.2019г., относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към 

уведомлението с вх. № 1357(2)/08.01.2020г. и вх. № ПД-1357/04.03.2020г. 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, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 

2019г.), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

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

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на автоматизирана система за 

капково напояване на новосъздадени лозови насаждения в имоти с № 57434.34.23,  ПИ № 

57434.26.5 и ПИ № 57434.24.5, в землището на с. Поляново, общ. Харманли. Системата за капково 

напояване ще включва: помпа, филтърна система, автоматична система, тръбопроводи, маркучи. 

Водоснабдяването ще се осъществи с цистерни, които ще се пълнят от „Напоителни системи“ 

Хасково, за което има сключен договор за доставка на вода за напояване с № 1/02.03.2020г. 

Водоснабдяването ще се извърши от изравнител на канал Р-5-1, землището на село Подкрепа. 

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-01-12(1)/13.03.2020г., инвестиционното предложение е 

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

на следните условия:  

- Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и 

експлоатация на ИП.  

- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 

27.12.2016г. 

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

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

торене). 

Така заявено 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. На основание чл. 93, ал. 3 

от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 

82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и 

други свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също ще 

се включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на 

Приложение № 1 или № 2 от ЗООС. 

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

(ЗБР): 

Въз основа на подадената от възложителя информация и направената справка, бе установено 

следното: 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии. 

Площта на реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени зони по 

НАТУРА 2000, най - близко разположени е „Остър камък“ BG 0001034 за опазване на природните 

местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

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 
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ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и подлежи на процедура по 

оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната 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 на писмото е изпратено до Община Харманли, кметство село Поляново и БД 

„Източнобеломорски район“. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 13.03.2020 г./ 


