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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 43 - ПР / 2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 представената писмена документация от възложителя по приложение № 

2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от 

РЗИ –Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „разширение на лозов масив и изграждане на система за капково напояване на 

обща площ от 54,741 дка винени сортове в землището на с. Българин, общ. Харманли”, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 

природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: Динко Христов 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е за разширение на лозарското стопанство и 

изграждане на система за капково напояване на обща площ от 54,741 дка винени сортове в 

землището на с. Българин. В землището на с. Българин, общ. Харманли за други имоти за 

същата дейност на възложителя е проведена процедура по ОВОС. 

Лозовото насаждение и системата за капково напояване ще се изгражда в землището на 

с. Българин, общ. Харманли върху поземлени имоти с номера 017057, 017060 и 017146 в 

местността „ТОЙКОНА“. Имотите се ползват с дългосрочен договор за наем. Като 

водоизточник за напояване се предвижда общински язовир, разположен в близост до 

парцелите. Община Харманли е дала принципно съгласие за започване на процедура за 

издаване на разрешително за водовземане. 

Инвестиционното предложение предвижда засаждане на лозови масиви и монтаж на 

хидромелиоративна система за капково напояване. Намерението за инвестиционно 

предложение е свързано и е част от дългосрочен план на земеделския производител за 

разширение на лозовите масиви по Национална програма за подпомагане на лозаро – 

винарския сектор за преструктуриране и конверсия на винени лозя 2014 – 2018г. Насоката на 

инвестиционното предложение, като част от дългосрочното развитие на масива е с цел 

повишаване и нормализиране на добивите до норми, равняващи се на средните и над средните 

за всеки един от отглежданите сортове лозови насаждения. 

Технологията позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата 

система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. 
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Технологията спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по 

извършване на поливките и поддръжката на напоителната система. Районът, където се намира 

лозовият масив се характеризира с големи засушавания през летните месеци, което прави 

изграждането на системата за капково напояване крайно необходима. 

Напоителната система ще се състои от следните основни части: помпена станция; 

филтърна група; разпределителен тръбопровод; поливни крила; контролни манометри за 

отчитане на работното налягане в напорния тръбопровод; присъединителни фасонни части и 

елементи. 

Капковото напояване се реализира посредством полагането на PE поливни 

тръбопроводи (поливни крила). Тези тръбопроводи вземат вода от положени под земята 

транспортни тръбопроводи. По дължината на поливния тръбопровод фабрично са вградени 

отвори – капкообразуватели, като подадената вода в поливните крила излиза във вид на капки 

от отворите на капкообразувателите и попада само в кореновата система на лозите. Тази 

технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по 

време, така и по размер водна маса. 

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

установи, че имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 

обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко 

разположени са - ЗЗ BG 0002020 „Радинчево” обявена със Заповед №РД-783/29.10.2008г.за 

опазване на дивите птици и ЗЗ BG 0000212 „Сакар” за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007г. на 

Министерски съвет. 

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 съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 

настоящото решение. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 1, буква 

„в“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от 

ОВОС, отразена в настоящото решение. 

 

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 лозово насаждение и 

монтаж на хидромелиоративна система за капково напояване в наети имоти, находящи се в с. 

Българин, местност „Тойкона” с № 017057, 017060, 017146. 

2. Предвидените строително – монтажни работи се свеждат до изкопни работи по 

трасетата на транспортните и разпределителните тръбопроводи на системата, монтажни 

работи по тръбната мрежа и поливните крила, изграждане и монтаж на помпен агрегат, 

монтаж на главен команден възел, командни възли по поливни батерии, шахти със спирателен 

кран и обратно засипване на изкопите. Изкопните работи по трасетата на разпределителните 

тръбопроводи се изпълняват 60% машинно и 40 % ръчно с максимална ширина на изкопната 

траншея 0,60 м. 
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3. Технологията позволява доставянето на поливната вода непосредствено в 

кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на 

разтворими торове. Технологията спестява значително разхода на вода, както и 

експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната 

система. 

4. По време на експлоатацията ще се ползва вода за напояване от общински язовир, 

разположен в близост до парцелите. Община Харманли е дала принципно съгласие за 

започване на процедура за издаване на разрешително за водовземане. 

5. Теренът за реализиране на инвестиционното предложение е достатъчен за 

извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните 

работи. Разположението на основните елементи ще бъде съобразено с изградената 

инфраструктура в района. 

6. Изграждането на напоителна система от капково напояване има следните 

предимства: 

 ефективно отглеждане на насаждението при минимален разход на вода; 

 въвеждане на най-съвременния метод за напояване в лозята; 

 ниска енергоемкост на напояването; 

 получаване на относително постоянни в качествено и количествено отношение 

добиви от винено грозде за всяка стопанска година; 

 дълготрайно експлоатиране на насаждението и системата. 

7. Отпадъците, които ще се генерират по време на изграждането на системата за 

капково напояване са минимални количества ПВЦ изрезки, в следствие на сглобяването на 

съответните елементи. Изрезките ще се събират и предават на фирми за оползотворяване. 

8. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

9. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 

предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 

инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 

предложения. 

 

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. Лозовото насаждение и системата за капково напояване ще се изгражда в 

землището на с. Българин, общ. Харманли върху поземлени имоти с номера 017057, 017060 и 

017146 в местността „ТОЙКОНА“. Имотите се ползват с дългосрочен договор за наем, начин 

на трайно ползване - нива. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 

уязвими, защитени и санитарно - охранителни зони. В резултат от реализиране на 

инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района. 

 

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

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка 

се установи, че имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 

обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко 
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разположени са - ЗЗ BG 0002020 „Радинчево” обявена със Заповед №РД-783/29.10.2008г.за 

опазване на дивите птици и ЗЗ BG 0000212 „Сакар” за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007г. на 

Министерски съвет. 

2. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и критериите по чл. 16 от нея е 

направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 

инвестиционното предложение „Разширение на лозов масив и изграждане на система за 

капково напояване на обща площ от 54,741 дка винени лозя в имоти с №№017057, 017060 и 

017146, местност „Тойкона“ в землище на с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково“ няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в 

горецитираните близкоразположени защитени зони ЗЗ BG 0002020 „Радинчево” и ЗЗ BG 

0000212 „Сакар” поради следните мотиви: 

 Имотите, в които ще се реализира ИП са с НТП „Нива”. 

 Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на 

горепосочените защитени зони, както и да доведат до увеличаване степента на 

фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на 

биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в тях. 

 Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на 

храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района 

и до намаляване числеността на техните популации. 

 Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при 

реализация на дейностите, заложени в него не се очаква трайно увреждане, 

унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание на 

видове предмет на опазване в горепосочените защитени зони. 

3. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 

16.10.2000г. за условията и реда за проучване и експлоатация на санитарно-охранителни зони 

на действащи водоизточници. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти. 

2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-695#1/25.05.2016г. 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. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на с. 

Българин и община Харманли и засегнатото население, чрез обява в местен вестник. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява в местен 

вестник от 28.04.2016г. до 12.05.2016г., като за 14-дневния срок не са постъпили възражения, 

мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кмета на 
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Община Харманли и кметство с. Българин. В резултат на извършеното оповестяване, в 

РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

 Община Харманли с писмо изх. № ОХ-17-474/05.04.2016г. уведомява РИОСВ-

Хасково, че от 15.03.2016г. е осигурен обществен достъп до информацията по 

Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, 

мнения и становища. 

 Кметство село Българин с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че от 04.04.2016г. до 

19.04.2016г. е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, 

като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и 

становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни 

след настъпване на измененията. 

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. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 30.05.2016г. 


