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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 23 - П/2015г. 
 

В РИОСВ Хасково е внесено уведомление с вх. № ПД-2/06.01.2015г. за инвестиционнo 

предложениe: „Изграждане на сондажни кладенци за 530.365 дка трайни насаждения от 

биологични орехи, за които е необходимо напояване и ще се изграждат 5564 м ограда от дървени 

колове с бодлива тел и 5 броя дървени врати по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ за 

преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство от Програмата 

за развитие на селските райони за периада 2014-2020 г.“ в имоти № 153002, 153003, 000554 в 

землището на с. Сладун, общ. Свиленград с възложител ЗК „Екосладун“. 

С писмо изх. № ПД-2/08.01.2015г. на РИОСВ Хасково, постъпилата информация е 

изпратена по компетентност до БД Източнобеломорски район Пловдив, за становище по чл. 155, 

ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове 

за управление на риска от наводнения. Съгласно становище на БД Източнобеломорски район 

Пловдив с изх. № КД-04-8/22.01.2015г. ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия: 

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

2. По време на сондирането (при изграждане на тръбните кладенци) изхвърлянето на 

промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места. 

3. Водата от тръбните кладенци може да се ползва само при спазване на всички 

процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите. 

4. 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. 

РИОСВ Хасково уведомява възложителя за приложимата процедура по глава шеста от 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР, с писмо изх. № ПД- 2/27.01.2015г., в което са дадени указания за 

предприемане на необходимите действия за провеждане на процедурата по преценяване 

необходимостта от ОВОС. Инвестиционното предложение подлежи и на процедура по оценка за 

съвместимостта съгласно разпоредбите 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, която се извършва, чрез 

процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за 

биологичното разнообразие. Възложителят е информиран, че имот № 000554, площ на имота 

366,864 дка, землище с.Сладун, общ.Свиленград, в който се предвижда изграждане на 4 бр. 

тръбни кладенци не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета 

от МС с Решение №661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и в защитена 

зона BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г.за опазване на дивите 

птици. При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че 

реализацията на предвидените дейности не противоречи на режима на защитена зона 

BG0002021 „Сакар” за опазване на дивите птици, определен с горецитираната заповед за 

обявяването й. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 

основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно 

въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на 4 бр. тръбни 

кладенци в имот № 000554, НТП дърво производствена площ, площ на имота 366,864 дка, 

землище с.Сладун, общ.Свиленград, няма вероятност да окаже значително отрицателно 
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въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на 

опазване в горецитираните защитени зони поради следните мотиви: 

 Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в инвестиционното 

предложение дейности, при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или 

унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в BG0000212 „Сакар”; 

 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 

увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за 

видовете предмет на опазване в защитени зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”; 

 Очаква се генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид и 

количества шум и отпадъци да не надвишават значително същите съм момента, поради което 

няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване 

на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони, в които попада; 

 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 

кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 

опазване в защитените зони, в които попада, като резултат от реализацията му спрямо 

одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със 

сходен характер. 

С вх. № ПД-2/05.03.2015 г. в РИОСВ – Хасково е внесена информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, която е непълна и неточна. В тази връзка с писмо с 

изх. № ПД-2/06.03.2015г. компетентния орган информира възложителят, че на основание чл. 6, 

ал. 3 от Наредбата за ОВОС, е необходимо да представи в РИОСВ – Хасково необходимата 

информация/документация, като е определен срок от един месец. Със същото писмо 

възложителят е уведомен, че при невнасяне на поисканата документация, процедурата по 

преценяване ще бъде прекратена на основание чл. 6, ал.4 от Наредбата за ОВОС. В рамките на 

указания срок от един месец, както и до момента на издаване на настоящото решение изисканата 

допълнителна информация не е представена в РИОСВ Хасково. 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 6, ал. 4, 

във връзка с чл. 2а, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., нов ДВ. бр.3 

от 11 Януари 2011г.; изм. и доп. бр. 94 от 2012г.) 
 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 

съвместена с оценка за съвместимост по внесено уведомление с писмо вх. № ПД-2/06.01.2015г. за 

инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажни кладенци за 530.365 дка трайни 

насаждения от биологични орехи, за които е необходимо напояване и ще се изграждат 5564 м 

ограда от дървени колове с бодлива тел и 5 броя дървени врати по мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ за преминаване на стопанството от конвенционално към биологично 

производство от Програмата за развитие на селските райони за периада 2014-2020 г.“ в имоти № 

153002, 153003, 000554 в землището на с. Сладун, общ. Свиленград с възложител ЗК 

„Екосладун“. 
 

Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова процедура по 

ОВОС, в т.ч. по ОСВ по реда на нормативната уредба по околна среда. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването 

му. 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор РИОСВ Хасково 
 

Дата: 24.11.2015г. 


