
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
  

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище: 

„СП ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с ЕИК: 200 337 862, седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, 

ул. „Незабравка“ № 6, общ. Ивайловград, обл. Хасково, e-mail: venbg@abv.bg, представлявано от 

Ани Петрова – управител; 

 

2. Пълен пощенски адрес: 

с. Кабиле, ул. „Стефан Караджа“ № 1В, общ. Тунджа, обл. Ямбол; 

 

3. Телефон, факс и e-mail: 

 

4. Лице за контакти: 

Венцислав Петров. 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост: 

Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на трайни насаждения 

винени лозя на площ от 22,9997 ха съставляваща имот 65704.91.26 в землището на с. Свирачи, 

общ. Ивайловград, обл. Хасково. Необходимата вода ще се осигурява от резервоар, който се 

предвижда да се изгради на територията на имота и ще се пълни с мобилни цистерни. 

Изграждането автоматизирана система за капково напояване ще осигури водообезпечаване и 

развитие на земеделското стопанство при значително намален разход за вода при отглеждането и 

обработката на насажденията, увеличаване на общото годишно производство на 

висококачествена земеделска продукция  при по-ниска себестойност. Поливната система ще се 

използва при засушаване, сухи и горещи атмосферни условия през вегетативния период. 

Предвижда се поливането на насажденията в имота да се извърши при напоителна норма на сезон 

25 – 30 м3/дка; 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения: 

Имотът в, който ще се изгради инвестиционното предложение не е в Защитени зони от 

Екологичната мрежа „Натура 2000”, както и не засягат природни забележителности и защитени 

природни обекти. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие: 

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана единствено и само с 

използването на земеделска земя, вода и растителност. По време на експлоатацията ще се ползва 

само вода за поливане на насажденията в съществуващия лозов масив. Чрез същата се осигурява 

икономично ползване на природния ресурс – вода; 

 



г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води: 

Няма да се генерират промишлени, битови строителни, опасно и каквито и да са 

отпадъци при реализацията на инвестиционното предложение. Отпадъчни води няма вследствие 

на дейностите, както и при системата за капково напояване не се формират отпадъчни води. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда: 

При дейностите по реализиране на инвестиционното предложение не се очаква и няма да 

има отделяне на вредни вещества от подвижни и/или неподвижни източници. 

 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение: 

Няма; 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето: 

Обекта на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно – 

охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. В близост и в съседство 

няма разположени обекти подлежащи на здравна защита. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството: 

Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на трайни насаждения 

винени лозя на площ от 22,9997 ха съставляваща имот 65704.91.26 в землището на с. Свирачи, 

общ. Ивайловград, обл. Хасково. 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС: 

Поливната система ще се използва при засушаване, сухи и горещи атмосферни условия 

през вегетативния период. Предвижда се поливането на насажденията в имота да се извърши при 

напоителна норма на сезон 25 – 30 м3/дка. Необходимото водно количество ще се съхранява в 

резервоар в имота с обем около 700 м3 и ще се пълни с мобилни цистерни. При направените 

хидравлични изчисления на предвидената поливна система дебита на напоителното поле ще бъде 

около 50 м3/час. При пресмятане на тръбната мрежа са избрани диаметри на тръби с оглед да не 

се превишава скорост на водата в тръбопровода 1,5 м/сек. За осигуряване на помпения агрегат се 

предвижда използване на дизелов генератор 35 kVA. 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимостта от изграждане на 

техническа и пътна инфраструктура. Ще се използва съществуващата такава. 

 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване: 

 Подготовка за монтажни дейности - почистване и маркиране на трасето на 

тръбопроводите и мястото на резервоара за вода; 



 Земни работи: изземване и депониране на хумусния пласт в непосредствена близост до 

изкопите, ръчен изкоп или изкоп с трегер на дълбочина 60 см за полагане на 

тръбопроводите и монтаж на шахтите; 

 Доставка и полагане на главните и поливните тръбопроводи по дължината на трасето; 

 Монтаж и напълване на резервоара с вода минимум 1/3 от обема му; 

 Монтаж на разпределителните възли и шахтите; 

 Извършване на хидравлични проби и изпитване на водопроводите в ръчен режим на 

управление на системата, отстраняване на евентуални течове и аварии; 

 Обратно засипване на тръбите и връщане на хумуса до изравняване с околния терен; 

 Монтаж на филтърна група и помпени агрегати, както и монтаж на автоматизация; 

 Извършване на хидравлични проби и изпитване на водопроводите в автоматичен режим 

на управление на системата; 

Предвидените изкопни дейности за изграждане и полагане на напоителната система и ще се 

осъществи на орния пласт, при което те няма да повлияят на ландшафта на масива, както и 

предвидените противоерозионни мероприятия. 

Няма да се използва взрив. Дейността по капково напояване не е свързана с образуване и 

генериране на отпадъчни води. 

Не се предвижда изграждане на обслужваща сграда. 

 

6. Предлагани методи за строителство: 

Изграждането на автоматизираната система за капково напояване ще се осъществи с 

необходимото оборудване съгласно одобрената обосновка на проектната документация. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: 

Нуждата да се осигури вода за напояване на лозовият масив от независим източник. 

Поливната система ще се използва при засушаване, сухи и горещи атмосферни условия през 

вегетативния период. Предвижда се поливането на насажденията в имота да се извърши при 

напоителна норма на сезон 25 – 30 м3/дка. Необходимото водно количество ще се съхранява в 

резервоар в имота с обем около 700 м3 и ще се пълни с мобилни цистерни. При направените 

хидравлични изчисления на предвидената поливна система дебита на напоителното поле ще бъде 

около 50 м3/час. При пресмятане на тръбната мрежа са избрани диаметри на тръби с оглед да не 

се превишава скорост на водата в тръбопровода 1,5 м/сек. За осигуряване на помпения агрегат се 

предвижда използване на дизелов генератор 35 kVA. 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за 

разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение: 

Няма. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа: 



Обекта на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно – 

охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. В близост и в съседство 

няма разположени обекти подлежащи на здравна защита. 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство): 

По време на реализация на инвестиционното предложени не се очаква и няма да се 

осъществяват други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение: 

Не са необходими други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските 

райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

4. планински и горски райони; 

5. защитени със закон територии; 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

Местоположението на инвестиционното предложение, не може да окаже отрицателно 

въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради 

което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно гореизложените. 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се 

вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията 

на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното 

наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

 



8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани 

с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни 

отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

Не се очакват вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение. Реализирането на инвестиционното 

предложение няма да окаже въздействие върху здравето населението в района. Няма 

потенциален здравен риск, тъй като ще се спазват правилата за здравни и безопасни условия на 

труд, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за спазване на 

здравни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение не е предмет на обществен интерес. 

 


