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        РЕ ПУБ ЛИ К А Б Ъ ЛГ АР И Я  
            М инис те р с тв о  на  о к ол на та  с р е да  и  в о ди те  
               Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 79 - ПР / 2013г. 
 

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 по ОВОС) 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  
 

Р Е Ш И Х  
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: “Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти 
№№ 104006, 108020, 135002, 135006, 135013, 110025, 110026, 110002, 110004, 110006, 110014, 
110015, 110010, 110040, 110035, 110034, 110037, 110032, 110041, с обща площ 93,853 в 
землището на с. Орешец, община Харманли, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 
Възложител: ”МЕЗЕК ВИНЕЯРДС” ЕООД 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждането на система за капково напояване на 
лозово насаждение от винени сортове в имоти, намиращи се в Масив № 104 с номер: 006; в 
Масив № 108 с номер 020; в Масив № 110 с номера: 025, 026, 002, 004, 006, 014, 015, 010, 040, 
035, 034, 037, 032, 041 и в Масив № 135 с номера: 002, 006 и 013, с обща площ от 93,853 дка в 
землището на с. на с. Орешец, ЕКАТТЕ 53775, община Харманли, местностите „Маджарова 
воденица” и „Бихчи колиба”. Част от имотите са собственост на Възложителя, а други се 
използват на основание на дългосрочно сключени арендни договори.  
Системата за капково напояване ще бъде във вариант автоматизирана. Капковите крила ще са 
с вградени самокомпенсиращи се капокообразуватели с капацитет 2,1 л/ч. Поливната площ е 
разпределена на поливни участъци. Изчисляването и разпределението на поливните участъци 
е съобразено с наличните водни ресурси. Системата ще се състои от следните функционални 
групи: Помпено-филтърна група; Резервоар за вода; Торосмесителен възел; Тръбна разводка; 
Клапанни групи, Капково напояване и Автоматизация. 
Като основен водоизточник ще се използва резервоар за вода с обем 128,1 м3. Захранването 
на резервоара с поливна вода ще се осъществи с автомобилна цистерна и с вода от 
съществуващ микроязовир. За ползването на водностопанско съоражение – язовир 
(изравнител, водоем) – «Изравнител «Орешец» с площ 3600 кв.м в имот № 226 в землище с. 
Орешец, общ. Харманли има сключен договор за наем № Д-53-31/21.02.2013г. между 
«Напоителни системи» ЕАД гр. София и «Мезек Ветеярс» ЕООД със срок от три години. 
Поливната вода ще се доставя от резервоара до полетата за напояване чрез помпено – 
филтърна група. Брутна напоителна норма е 180 м3/дка. при 75 % обезпеченост на 
напоителната норма. 

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 

При изграждане на системата се предвижда механизирано изкопаване на канали за поставяне 
и монтаж на поливните тръбопроводи с максимални размери: ширина 0,20 м, дълбочина – 
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0,60м. При изкопаването хумусният пласт ще се запазва и отново ще се разстила по трасето на 
тръбопроводите. 
Съгласно предоставената информация, разглежданите имоти в инвестиционното предложение 
не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии 
разнообразие, както и в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най - 
близко до имотите е разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.   
Инвестиционното предложение не подлежи на проверка за допустимост по чл.40, ал.2 от 
Наредбата за ОС. 
Инвестиционното предложение 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 от 
Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС  
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 1, 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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждането на система за 
капково напояване на лозово насаждение от винени сортове в имоти с №№ 104006, 
108020, 135002, 135006, 135013, 110025, 110026, 110002, 110004, 110006, 110014, 
110015, 110010, 110040, 110035, 110034, 110037, 110032, 110041, с обща площ 93,853 в 
землището на с. Орешец, община Харманли, обл. Хасково. Част от имотите са 
собственост на Възложителя, а други се използват на основание на дългосрочно 
сключени арендни договори.  

2. Изграждането на системата за капково напояване ще включва: - изкоп на канали, по 
които ще се положат тръбопроводите; полагане на ПВЦ транспортни тръбопроводи с ф 
90, 75, 63 и 50 мм; полагане на ПВЦ разпределителни тръбопроводи с ф 40 и 50 мм.; 
поставяне на ПВЦ капкови маркучи с капкообразуватели по дължина на редовете на 
насаждението и по дължина на специално монтирана телена конструкция. След 
изграждане на системата, водното количество постъпващо за всяка от поливните 
батерии е в интервала от 11,80 до 16,39 м3/час. 

3. Като основен водоизточник ще се използва резервоар за вода с обем 128,1 м3. 
Захранването на резервоара с поливна вода ще се осъществи с автомобилна цистерна 
и с вода от съществуващ микроязовир, за ползването на който има сключен договорза 
договор за наем със срок от три години. Поливната вода ще се доставя от резервоара 
до полетата за напояване чрез помпено – филтърна група.  

4. Изграждането и експлоатацията на трайното лозово насаждение не е свързано с 
необходимост от изграждане на нови пътища. Масивите са разположени 
непосредствено до съществуващи четвъртокласен и свързаните с него полски пътища. 
Вътре в самия масив, съобразно изготвените проекти ще се предвидят черни пътища, 
свързани с по-добрата експлоатация на лозето и системата за капково напояване.  

5. ИП не предвижда изземването на природни ресурси от района на дейността, освен 
водата, с която ще се полива. 

6. В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за 
разглеждания район. 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 въздействието на инвестиционното предложение върху околната 
среда или т.нар. кумулиранe с други сходни предложения.  

7. При реализиране на инвестиционното предложение се очаква незначително количество 
битови отпадъци, които ще бъдат събирани в полиетиленови чували и съответно ще се 
извозват до депо, указано от общината.  
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8. От дейността при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не 
съществува риск от аварии и инциденти по отношение на околната среда. При 
изграждането на лозовия масив и системата за капково напояване работният персонал 
следва да спазва правилата по безопасност и охрана на труда за този вид дейност.  

 
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. Инвестиционното намерение ще се реализира в имоти, намиращи се в Масив № 104 с 
номер: 006; в Масив № 108 с номер 020; в Масив № 110 с номера: 025, 026, 002, 004, 
006, 014, 015, 010, 040, 035, 034, 037, 032, 041 и в Масив № 135 с номера: 002, 006 и 
013, с обща площ от 93,853 дка в землището на с. на с. Орешец, ЕКАТТЕ 53775, община 
Харманли, местностите „Маджарова воденица” и „Бихчи колиба”.  

2. С реализацията на инвестиционното предложение няма да се наруши земеползването в 
съседните поземлени имоти. От дейностите при  изграждането и експлоатацията на 
лозовото насаждение и системата за капково напояване не се очаква замърсяване на 
почвите в съседните земеделски земи. Те ще се използват съобразно одобрените 
земеразделителни планове. 

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, 
защитени и санитарно - охранителни зони.  

4. В резултата 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: 

 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направена справка се 
установи, че имоти №№ 104006, 108020, 135002, 135006, 135013, 110025, 110026, 110002, 
110004, 110006, 110014, 110015, 110010, 110040, 110035, 110034, 110037, 110032, 110041, с 
обща площ 93,853 в землището на с.Орешец, община Харманли, в които се предвижда 
изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение не попадат в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко до имотите е разположена 
защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания.  
 
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. 81 от 15.10.2010 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. 
 
Инвестиционното предложение не подлежи на проверка за допустимост по чл.40, ал.2 от 
Наредбата за ОС. 
 
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 изграждане на система за капково 
напояване на лозово насаждение в имоти №№ 104006, 108020, 135002, 135006, 135013, 
110025, 110026, 110002, 110004, 110006, 110014, 110015, 110010, 110040, 110035, 110034, 
110037, 110032, 110041, с обща площ 93,853 в землището на с.Орешец, община Харманли, 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в цитираната по- 
горе защитена зона.  

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
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1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на 

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

2. Като цяло, не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на 
качеството на атмосферния въздух в района. 

3. За инвестиционното предложение е направена писмена консултация с РЗИ Хасково. РИОСВ 
Хасково счита, че реализацията на инвестиционното предложение не би следвало да 
предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.  

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 
спрямо границите на Република България. 

 
V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 
Възложителят е уведомил писмено за намерението си община Харманли и кметството на с. 
Орешец, а засегнатото население е уведомено чрез обява във вестник „Новинар юг”. Към момента 
на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в 
РИОСВ Хасково, както и в общ. Харманли не са изразени устно или депозирани писмено 
възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. До подготовката 
на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу 
инвестиционното предложение.  
 

 
 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение за “Изграждане на 
система за капково напояване на лозово насаждение в имоти №№ 104006, 108020, 135002, 135006, 
135013, 110025, 110026, 110002, 110004, 110006, 110014, 110015, 110010, 110040, 110035, 110034, 
110037, 110032, 110041, с обща площ 93,853 в землището на с. Орешец, община Харманли, обл. 
Хасково 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: 30.07.2013г. 


