
 

        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

          Министерство  на  околната  среда  и  водите  
               Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  -  Х АС К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14   Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com     Факс: (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 14  

 

Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 75 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 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), въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 
от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, становище от РЗИ-Хасково и 
констативен протокол от проверка № 565/04.07.2016 г.  

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за изменение на ИП за изграждане на лозов масив със система за капково 

напояване в землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково, което няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони 
и човешкото здраве 

 

възложител: „РУЖ 9“ ООД  

 

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение предвижда разширение на ИП за изграждане на лозови 
насаждения със система за капково напояване, съгласувано с Решение №ХА-8-ПР/2015 г. на 
РИОСВ – Хасково. 

Запазва се намерението за изграждане на лозов масив от винени сортове: каберне, 
каберне фран, мерло, сира, совиньон блан, траминер и др. Винените сортове за разлика от 
десертните изискват изключително малко напояване, включващо основно подаването на т. 
нар. „животоспасяващи“ поливки. 

Запазва се системата за капково напояване, която ще се използва основно за подаване 
на торове на насажденията, поради което разходът на вода е изключително малък. За целта 
през вегетативния период ще се монтират мобилни резервоари, които ще се зареждат с вода, 
доставяна с автоцистерни от съществуващи микроязовири в района, собственост на община 
Любимец. От резервоарите се захранва системата за капково напояване, която включва: 
помпа, филтърен блок, торосмесители, подземна разпределителна мрежа от PVC тръби със 
съответната арматура (спирателни кранове, въздушници, регулатори на налягане и др.) и 
надземна мрежа от PVC шлаух с капкообразуватели, монтирана по редовете на лозето. 

Капковото напояване е напоителен метод, който обхваща различни начини за подаване 
на водата и хранителните елементи до растенията и представлява система от постоянна 
разпределителна мрежа от тръби под налягане и маркучи с инсталирани специални 
капкоотделители, позволяваща извършването на непрекъснати или на чести поливки, 
съответстващи точно на водопотреблението на културите. Вградените капкообразуватели 
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редуцират налягането и така се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата 
по линията, съсредоточено само в ограничена част от почвената повърхност, в точно 
определени точки на поливния блок, съобразени с разположението на културите без да се 
получава стичане или филтрация в дълбочина. По този начин влажността на коренообитаемия 
почвен слой се поддържа през целия вегетационен период около една оптимална стойност, 
без да се наблюдават значителни колебания, характерни за повърхностното напояване, а до 
голяма степен и за дъждуването. 

Инвестиционно предложение представлява разширение и изменение на обект по 
Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 1 буква „в” от същото 
Приложение, поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, 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.  

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

установи, че имоти №№ 085008, 086002, 090005, 090007, 096016, 096017, 097001, 097005, 
099023, 099038, 099041, 100004, 100005, 102002, 102004, 104004, 107014, 108006, 110001, 
120003 с обща площ 187,011 дка, всички с НТП нива в землището на с. Васково, общ. 

Любимец, в които се предвижда разширението на инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 
661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания, а имоти №№ 097001, 097005, 
099023, 099038, 099041, 100004, 100005, 102002, 102004, 104004, 107014, 120003 попадат и в 

обхвата на BG0002021 „Сакар” обявена със Заповед № 758/19.08.2010 г. за опазване на 
дивите птици.  

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 на 
горе цитираната близко разположена защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 
31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение. 

 

М О Т И В И: 

 

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. Създаването и отглеждането на лозовото насаждение е свързано с: подготовка на 
земеделската площ в отделните блокове на масива, оформяне на редовете и полагане на 
разпределителна водопроводна мрежа, засаждане на лозите и полагане на шлаухите в 
редовете, грижи за младото насаждение до влизането му в активно плододаване, грижи през 
периода на плододаване. 

2. При отглеждане на лозите най-общо се включват следните дейности: повърхностна 
обработка на площите, торене, пръскане с хербициди за борба с плевелите, вредителите и 
болестите, беритба и др. 

3. Схемата за засаждане на лозите ще бъде съобразена със съществуващата инфраструктура, 
габаритите на селскостопанската техника за обработка, както и с изискванията на системата за 
капково напояване. 

4. Инвестиционното предложение предвижда монтаж на хидромелиоративна система за 
капково напояване на лозови насаждения. Намерението за инвестиционно предложение е 
свързано и е част от дългосрочен план на фирмата за развитие и оздравяване на 
съществуващите лозови масиви. Насоката на инвестиционното предложение, като част от 
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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 за напояване е съобразена с вида на отглежданата култура, 
теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане. Анализирайки тези изходни 
условия се приема технология за напояване - капково напояване. Водата необходима за 
системата за капково напояване ще се доставя с цистерни. 

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

6. 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, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 

1. Разширението на лозовото насаждение и системата за капково напояване ще се реализират 
в имоти с №№ 085008, 086002, 090005, 090007, 096016, 096017, 097001, 097005, 099023, 
099038, 099041, 100004, 100005, 102002, 102004, 104004, 107014, 108006, 110001, 120003 в 
землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково с обща площ 187,011 дка. 

2. Имотите са с начин на трайно ползване нива, като част от тях са собственост на 
възложителя, а друга част ще се ползват съгласно договори за наем на земеделски земи. 

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

4. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. 
 

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

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на разширението на инвестиционното 
предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която разширението на лозовото 
насаждение, съгласувано с Решение №ХА-8-ПР/2015 г. на РИОСВ-Хасково, няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона, поради 
следните мотиви: 

1. Предвид, че имотите са с НТП нива и при проверка на място се установи, че към момента се 
ползват в съответствие с начина си на трайно ползване, в тях няма местообитания и не се 
очаква разширението на инвестиционното предложение да доведе до увреждане и/или 
унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000212 
„Сакар”. 

2. Разширението на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и 
кохерентността на защитена зона BG0000212 „Сакар”, както и до увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорните връзки от 
значение за видовете предмет на опазване в зоната, т.к. е в близост до имотите в които е 
реализирано инвестиционното предложение. 

 

3. Не се очаква разширението на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 
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защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 
програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при разширението на инвестиционното предложение, вид и 
количества шум, емисии и отпадъци да 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 защитената зона. 
 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № РД-02-1389/20.09.2016 г. на РЗИ-Хасково не се предполага 
риск за здравето на населението при реализирането на инвестиционното предложение. 
Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 
2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-
охранителните зони на действащи водоизточници. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 
обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се 
очаква трансгранично въздействие. 
 

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

1. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил засегнатата 
общественост за предвижданията на инвестиционното си предложение и е обявил 
информацията по приложение № 2 за разглежданото ИП, като в резултат на осигурения 14-
дневен обществен достъп не са постъпили възражения, мнения и становища.  

2. Предоставено е копие от информацията по Приложение 2 на кмета на Община Любимец и 
кметство село Васково. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са 
постъпили писма от общината и кметството, с които уведомяват РИОСВ-Хасково, че е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен 
период не са постъпили възражения, мнения и становища от заинтересовани 
лица/организации. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният 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 обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 
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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 осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
 

 

 

Дата: 27.09.2016 г. 

 

 
 


