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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 6 - ПР/2022 г. 

 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

 

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с ал. 3 и ал. 6 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) и въз 

основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от 

Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от 

Регионална здравна инспекция – Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

за „Засаждане на трайни насаждения от орехи, бадеми и лешници на площ 91,413 дка и изграждане 

на автоматизирана напоителна система за капково напояване на черупкови овощни видове с 

ефективна площ на напоителните полета 285,725 дка“ по КККР на с. Момково, общ. Свиленград, 

обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване на защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: „АЛМОНД ЛЕНД“ ЕООД 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП): 

С инвестиционното предложение се предвижда създаване на нови 91,413 дка черупкови 

овощни насаждения и изграждане на автоматизирана напоителна система за капково напояване на 

вече засадени черупкови овощни видове с ефективна площ на напоителните полета 285,725 дка по 

КККР на с. Момково, общ. Свиленград. 

Напоителната система ще е разположена в общо 5 териториално разделени напоителни 

полета. Изгражданата в рамките на настоящото инвестиционно предложение напоителната 

система, представлява надграждане на площи и техническо усъвършенстване на вече 

съществуваща напоителна система за напояване на трайни насаждения от черупкови видове, 

изградена от възложителя в предходни години и със собствени средства.  

Предвижда се разполагането на две напоителни линии за всеки ред от трайното 

насаждение. Капковите маркучи се разполагат подземно. Разстоянието между 

капкообразувателите по дължината на капковия маркуч е 0,50m. Разстоянието между капковите 

линии е 1,60 m, приблизително симетрично от двете страни на редовете на овощните дървета. 

Захранването на линиите с капково напояване става от подземно положени в началото на 
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поливната батерия разпределителни тръбопроводи, оразмерени за пропускане на проектното 

водно количество за всяка батерия.  

Системата се състои от следните основни функционални групи: Резервоар за вода; 

Помпено - филтърна група; Магистрални и разпределителни тръбопроводи. Предлаганата за 

изграждане система за капково напояване е автоматизирана, снабдена е с устройства за прецизно 

торовнасяне и климатични станции. 

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение попада в 

обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване 

на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по 

смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган 

за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

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

установи, че поземлени имоти с идентификатор 48979.57.42, 48979.59.1, 48979.59.2, 48979.59.3, 

48979.59.9, 48979.59.44, 48979.70.22, 48979.70.120, 48979.71.6, 48979.73.3, 48979.73.5, 48979.73.6, 

48979.73.9, 48979.73.10, 48979.73.11, 48979.73.13, 48979.73.14, 48979.73.15, 48979.73.17, 

48979.73.18, 48979.73.19, 48979.73.21, 48979.73.22, 48979.73.23, 48979.73.24, 48979.73.25, 

48979.73.26, 48979.73.27, 48979.73.28, 48979.73.29, 48979.73.30, 48979.74.2, 48979.74.17,  

48979.74.66, 48979.74.68, 48979.74.81, 48979.74.85, 48979.74.88, 48979.75.101, 48979.96.61, 

48979.74.90, 48979.74.97, 48979.74.102, 48979.74.69, 48979.74.75, 48979.70.18, 48979.70.115, 

48979.71.9, 48979.71.11, 48979.71.15, 48979.71.19, 48979.71.20, 48979.71.120, 48979.72.3, 

48979.48.42, 48979.59.14,  48979.74.11, 48979.57.52 по КККР на с. Момково, общ. Свиленград, в 

които се предвижда създаване на нови 91,413 дка черупкови овощни насаждения и изграждане на 

автоматизирана напоителна система за капково напояване на черупкови овощни видове с 

ефективна площ на напоителните полета 285,725 дка не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона 

BG0000212 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-313/31.03.2021 г. за опазване на природните 

местообитания. 

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 

Наредба 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) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от 

Закона за биологичното разнообразие. 

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС 

се установи, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена 

зони BG0000212 „Сакар” при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването й. 

 

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, 

параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, 

почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и 

вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве: 

1. Инвестиционното предложение е свързано със засаждане на трайни насаждения от орехи, 

бадеми и лешници на площ 91,413 дка и изграждане на автоматизирана напоителна система за 
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капково напояване на черупкови овощни видове с ефективна площ на напоителните полета 

285,725 дка по КККР на с. Момково, общ. Свиленград, обл. Хасково 

2. ИП включва засаждане на трайно насаждение и изграждане на система за капково 

напояване в поземлени имоти с идентификатор 48979.48.42; 48979.59.14; 48979.70.18; 

48979.70.115; 48979.71.9; 48979.71.11; 48979.71.15; 48979.71.19; 48979.71.20; 48979.71.120; 

48979.72.3; 48979.74.69; 48979.74.75; 48979.74.90; 48979.74.97 и 48979.74.102 с обща площ 91,413 

дка по КККР на с. Момково, общ. Свиленград.  
3. Засаждането на трайните насаждения по настоящото инвестиционно предложение, 

представлява разширение на вече съществуващи млади насаждения от черупкови видове, 

създадени от възложителя. Основните дейности предвидени за изпълнение са: торене с фосфорен 

тор, риголване, подравняване на площта, предпосадъчни обработки, засаждане на посадъчен 

материал от орехи, бадеми и лешници. След създаване на трайните насаждения от черупкови 

видове и влизане в пълно плододаване се очаква получаване на ежегодна продукция съответно: 13 

т. белени орехи от 1 ха; 4 т. лешници от 1 ха и 2 т. бадеми от 1 ха. 

4. Освен на посочените за засаждане имоти, система за капково напояване ще бъде изградена 

и на вече засадени млади трайни насаждения от черупкови видове в поземлени имоти с 

идентификатор 48979.57.42; 48979.57.52; 48979.59.1; 48979.59.2; 48979.59.3; 48979.59.9; 

48979.59.44; 48979.70.22; 48979.70.120; 48979.71.6; 48979.73.3; 48979.73.5; 48979.73.6; 48979.73.9; 

48979.73.10; 48979.73.11; 48979.73.13; 48979.73.14; 48979.73.15; 48979.73.17; 48979.73.18; 

48979.73.19; 48979.73.21; 48979.73.22; 48979.73.23; 48979.73.24; 48979.73.25; 48979.73.26; 

48979.73.27; 48979.73.28; 48979.73.29; 48979.73.30; 48979.74.2; 48979.74.11; 48979.74.17; 

48979.74.66; 48979.74.68; 48979.74.81; 48979.74.85; 48979.74.88; 48979.75.101 и 48979.96.61 с обща 

площ 194,312 дка по КККР на с. Момково, общ. Свиленград. 

5. Изграждането на системата за капково напояване включва: изкоп на канали, по които ще 

се положат тръбопроводите; полагане на ПВЦ транспортни тръбопроводи с ф 75 и 90 мм; полагане 

на ПВЦ разпределителни тръбопроводи с ф 40, 50 и 63 мм; подземно поставяне на ПВЦ капкови 

маркучи с капкообразуватели на две напоителни линии за всеки ред от трайното насаждение.  

6. Напоителната система е предназначена за извършване на капково напояване на трайните 

насаждения за период от 115 дни (от първото десетдневие на юни до края на второто десетдневие 

на септември). Брутна напоителна норма при 90% обезпеченост е 2300 m3ha-1. Проектна дневна 

поливна норма е разчетена за 20 m3ha-1. 

7. Като основен водоизточник ще се използва резервоар за вода с обем 210 м3. Захранването 

на резервоара с вода ще се осъществява с поливна вода от сондажен кладенец с дълбочина 170 м, 

намиращ се в поземлен имот с идентификатор 48979.73.3, собственост на възложителя. 

8. Освен поливна вода не се предвижда използване на други природни ресурси по време на 

изграждане на трайното насаждение и по време на строителството и експлоатацията на системата 

за капково напояване. 

9. Отпадъците, генерирани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 

предложение ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

10. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения и 

производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или значими негативни 

въздействия върху качеството на околната среда. 

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено 

земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на 

природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и 

морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати 
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елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното 

предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че 

съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, 

културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен 

санитарен статут или подлежащи на здравна защита: 

1. Предвиденото за засаждане трайно насаждение от черупкови видове ще бъде засадено в 

землището на с. Момково в поземлени имоти с идентификатори: 48979.48.42; 48979.59.14; 

48979.70.18; 48979.70.115; 48979.71.9; 48979.71.11; 48979.71.15; 48979.71.19; 48979.71.20; 

48979.71.120; 48979.72.3; 48979.74.69; 48979.74.75; 48979.74.90; 48979.74.97 и 48979.74.102 на 

обща площ от 91,413 дка.  

2. Освен на посочените имоти, система за капково напояване ще бъде изградена на вече 

засадени с черупкови видове площи в землището на с. Момково в поземлени имоти с 

идентификатори: 48979.57.42; 48979.57.52; 48979.59.1; 48979.59.2; 48979.59.3; 48979.59.9; 

48979.59.44; 48979.70.22; 48979.70.120; 48979.71.6; 48979.73.3; 48979.73.5; 48979.73.6; 48979.73.9; 

48979.73.10; 48979.73.11; 48979.73.13; 48979.73.14; 48979.73.15; 48979.73.17; 48979.73.18; 

48979.73.19; 48979.73.21; 48979.73.22; 48979.73.23; 48979.73.24; 48979.73.25; 48979.73.26; 

48979.73.27; 48979.73.28; 48979.73.29; 48979.73.30; 48979.74.2; 48979.74.11; 48979.74.17; 

48979.74.66; 48979.74.68; 48979.74.81; 48979.74.85; 48979.74.88; 48979.75.101 и 48979.96.61 на 

обща площ от 194,312 дка.  

3. Терените за реализиране на инвестиционното предложение са земеделски площи. 

4. Върху поземлен имот с идентификатор 48979.73.3 по КККР на с. Момково ще бъде 

разположен резервоар за вода. 

5. Земи извън границите на посочените поземлени имоти няма да бъдат засегнати, нито по 

време на изграждане на насаждението и системата за капково напояване, нито по време на 

експлоатацията.  

6. Местоположението на земеделските земи, на които ще се изградят трайните насаждения и 

системата за капково напояване не налага изграждане на нова или промяната на съществуваща 

пътна инфраструктура. 

7. 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 създаване на нови 91,413 дка 

черупкови овощни насаждения и изграждане на автоматизирана напоителна система за капково 

напояване на черупкови овощни видове с ефективна площ на напоителните полета 285,725 дка в 

землището на с. Момково, общ. Свиленград няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на 

опазване в горе цитираните защитени зони, поради следните мотиви: 

7.1. Поземлени имоти с идентификатор 48979.57.42, 48979.59.1, 48979.59.2, 48979.59.3, 

48979.59.9, 48979.59.44, 48979.70.22, 48979.70.120, 48979.71.6, 48979.73.3, 48979.73.5, 48979.73.6, 

48979.73.9, 48979.73.10, 48979.73.11, 48979.73.13, 48979.73.14, 48979.73.15, 48979.73.17, 

48979.73.18, 48979.73.19, 48979.73.21, 48979.73.22, 48979.73.23, 48979.73.24, 48979.73.25, 

48979.73.26, 48979.73.27, 48979.73.28, 48979.73.29, 48979.73.30, 48979.74.2, 48979.74.17,  

48979.74.66, 48979.74.68, 48979.74.81, 48979.74.85, 48979.74.88, 48979.75.101, 48979.96.61, 

48979.74.11, 48979.57.52, с обща площ 194,312 дка са с НТП трайно насаждение и вече са засадени 

със съответните черупкови насаждения, за тях се предвижда само изграждана на автоматизирана 

напоителна система. 
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7.2. Поземлени имоти с идентификатор 48979.74.90, 48979.74.97, 48979.74.102, 48979.74.69, 

48979.74.75, 48979.70.18, 48979.70.115, 48979.71.9, 48979.71.11, 48979.71.15, 48979.71.19, 

48979.71.20, 48979.71.120, с обща площ 64,862 дка са с НТП лозе и създаването на трайни 

насаждения от черупкови овощни видове в тях няма да окаже трайно въздействие върху природни 

местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона. 

7.3. Поземлени имоти с идентификатор 48979.48.42, 48979.59.14, 48979.72.3 с обща площ 

26,551 дка са в НТП нива и съгласно Единната информационната система за защитените зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 не представляват природно местообитание предмет на опазване 

в защитена зона BG0000212 „Сакар” , поради което засаждането им с черупкови овощни видове  

няма да доведе до увреждане, фрагментация или трансформация на такива. 

7.4. За животинските видове, включени в предмета на опазване на защитена зона BG0000212  

„Сакар”, след реализация на инвестиционното предложение, площта ще запази сегашното си 

значение.  

7.5. При необходимост, за наторяване ще се използват водоразтворими торове, които 

съответстват на Закона за защита на растенията, включени в „Списък на регистрираните торове, 

подобрители на почвата и хранителни субстракти“ определен от МЗХГ. 

7.6. Предвид характера на инвестиционното предложение, реализацията му няма да доведе до 

нарушаване целостта и кохерентността на защитената зона, както и до увеличаване степента на 

фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на 

опазване в нея. 

7.7. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 

предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно 

въздействие върху защитената зона. 

8. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-1000 (1)/08.11.2021 г. на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район”, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 

ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при 

спазване на условията посочени в становището. Мотивираната оценка на значителното 

въздействие върху водите и водните екосистеми е, че предвидените дейности с ИП няма да окажат 

негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро 

състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на 

Закона за водите и поставените в становището условия. 

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и 

пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер 

на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, 

вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост 

на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията: 

1. Очакваното въздействие на дейността, предвидена в инвестиционното предложение е само 

в рамките на обекта, степента на въздействие незначителна и без натрупващ се отрицателен ефект, 

а честота – ниска. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта. 

2. 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 и здравето на хората. 

3. Съгласно становище на РЗИ - Хасково с изх. № 10-01-80#4/24.01.2022 г. след запознаване 

с информацията по отношение факторите и компонентите на околната среда в частта, разглеждаща 
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здравно-хигиенните аспекти и оценка на въздействието върху човешкото здраве, РЗИ счита, че не 

би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение.  

4. Като характер и местоположение на дейността, инвестиционното предложение не 

предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация. 

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение: 

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 

възложителят на ИП е обявил инвестиционното предложение на засегнатата общественост. 

Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за 

инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община 

Свиленград и кмета на село Момково във връзка с разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС по реда 

на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. 

2.  За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от 

Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета 

на община Свиленград и кмета на село Момково за осигуряване на обществен достъп до същата. 

В тази връзка: 

 С писмо с рег. индекс И-СЕОС-742/20.12.2021 г. кмета на община Свиленград уведомява 

РИОСВ - Хасково, че на 06.12.2021 г. е осигурен обществен достъп до информацията по 

приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили 

становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. 

 С писмо с рег. индекс И-СЕОС-4/05.01.2022 г.  кмета на село Момково уведомява РИОСВ 

- Хасково, че на 08.12.2021 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, 

като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от 

заинтересовани лица/организации. 

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е 

осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на 

интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В 

законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани 

лица/организации. 

 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Да се спазват условията, поставени в становището на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” с изх. ПУ-01-1000 (1)/08.11.2021 г., копие на което е предоставено на 

възложителя с писмо изх. № ПД-1081-(11)/15.11.2021 г. 

2. С цел формиране и опазване на тревни местообитания, предмет на опазване в зоната, след 

засаждането на дръвчетата, по време на отглеждането им, площите предмет на инвестиционното 

предложение да не се орат или обработват по какъвто и да е друг начин, а да се поддържат само 

чрез косене. 

3. Да не се допуска трайно депониране на генерирани при реализацията и експлоатацията на 

инвестиционното предложение отпадъци в границите на защитените зони.    

4. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се изграждат 

временни пътища и помощни площадки извън границите на имотите предмет на инвестиционното 

предложение. 
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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. 7 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). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или 

пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в 

акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му. 

 

 

 

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА 

Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите – Хасково 

 

Дата: 15.02.2022 г. 


