
Приложение № 2 към чл. 6 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

                                  

     I.   Информация за контакт с инвеститора: 

 

 

от  ЗП Любомира Николаева Маргаритова 

 

 

(име, адрес и телефон за контакт,  

гражданство на възложителя – физическо лице) 

 

 

 

Пълен пощенски адрес: общ. Калояново, с. Житница, ул. 38-ма № 33 

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0888773770 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Любомира Николаева 

Маргаритова 

 

Лице за контакти: Любомира Николаева Маргаритова 

 

    II.   Характеристики на инвестиционното предложение: 

     1.   Резюме на предложението. 

 

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на полиетиленова оранжерия на 

площ от 4 472  м. кв.,. 

Предмет на инвестиционното намерение е имот с номер 009378 с площ 9.626 дка, в 

местността „ДЪЛГИ ПОЛЯНИ”, находящо се с. Житница с ЕКАТТЕ 29475, общ. 

Калояново, кандидатства за изграждане на оранжерия с правно основание Нотариален акт 

за покупко – продажба на недвижим имот с № 167, том 2, рег. № 2387, дело № 367 от 

2016г. 

Оранжерията ще бъде с метална конструкция и полиетиленово покритие. Оранжерията ще 

бъде отопляема и ще има вградена вентилация. Отоплението ще става чрез котел на 

пелети.  

Инвестицията е свързана с внедряване на нови, модерни и високоефективни, 

благоприятни за околната среда технологии и няма да окаже никакво негативно 

въздействие на околната среда. 

Инвестиционното предложение включва още: 

- Изграждане на оранжерията и внедряване на цялото необходимо за функционирането и 

оборудване- отоплителна инсталация с котел на пелети, вентилационна система, 

хидропонни съоръжения и система за напояване и др.;  



- Изграждане на сондажи за водовземане на подземни води чрез нови водовземни 

съоръжения за напояване на насажденията; 

- Закупуване на селскостопанска техника; 

 

 

Няма да се наложи изграждане на пътна инфраструктура, до имотите ще има достъп от 

съседни полски пътища. 

 

 

     2.   Доказване на необходимостта от инвестиционното          предложение.  

В днешно време бива обръщано все повече внимание върху неблагоприятните 

климатични явления, оказващи влияние върху развитието на селскостопанския сектор и 

по-конкретно растениевъдството, като зачестяване на градушки и слани, които 

унищожават голяма част от земеделската продукция – отглеждана на открито. 

Невъзможността да се борим с природата, ни кара да изберем алтернативен метод за 

отглеждане на земеделски култури, чрез изграждането на оранжериен комплекс, с който 

можем да ограничим негативните въздействия. Оранжерията бива проектирана така, че 

изложена на външна светлина, температурата да се повишава значително – сравнено с 

температурата на околната среда, като целта е да се предостави защита на отглежданите 

култури в студено или неблагоприятно време. Оранжерията позволява по-голям контрол 

върху средата, в която се развиват културите. В зависимост от техническата 

спецификация на оранжерията, ключовите фактори, които могат да бъдат контролирани 

включват: регулиране на температурата; нивото на светлина и засенчване; напояване, 

торене и влажност на въздуха. Оранжерията бива използвана и, за да бъдат преодолени 

почвените недостатъци, като по-кратък вегетационен период или лоши осветителни нива, 

като по този начин бива подобрен добива на продукцията, особено върху 

труднообработваеми и бедни на богати вещества почви. 

Един от назряващите екологични проблеми в Европа е недостига на питейна вода. Във 

връзка с това, все повече земеделски стопани вземат екологично-съобразното и устойчиво 

решение за диверсифициране на водоизточниците си, чрез изграждане на сондажи за 

водовземане от подземни води за поливни нужди. Използването на подземни води, 

негодни за питейни цели, за напояване на насажденията води до опазване водния ресурс и 

спомага за неговото възобновяване 

 

     3.   Връзка с други съществуващи и одобрени  с устройствен или друг план 

дейности. 

Няма да бъде оказано трансгранично въздействие. 

Във връзка с намерението за изграждане на тръбни кладенци за водовземане на подземни 

води, ще бъде входирано Заявление за издаване на разрешително от Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район”, с прилежаща обосновка.  

Не се налага смяна на трайното предназначение на земята, като оранжерийният комплекс 

ще бъде изграден спазвайки разпоредбите на ЗУТ и Наредба 19 за застрояване в 

земеделски земи. 

В община Пазарджик е внесено Заявление за издаване на Разрешение за строеж и 

прилежаща Техническа документация. 



 

     4.   Подробна информация за разгледани алтернативи. 

Инвестицията е свързана с внедряване на нови, модерни и високоефективни, 

благоприятни за околната среда технологии и няма да окаже никакво негативно 

въздействие на околната среда. Сондажните кладенци могат да осигурят необходимото 

водно количество за напояване на насажденията, без да бъде оказано негативно 

въздействие на компонентите. За отопление на оранжерията се предвиждат котли на 

пелети, които са енергийно ефективен и екологично чист източник на топлинна енергия.  

Поради това, не са разглеждани алтернативи. 

 

     5.   Местоположение на площадката, включително  необходима площ за временни 

дейности по време   на строителството. 

 

Имот с номер 009378 с трайно предназначение земеделска земя, при съседи: 

009340 – пасище, мера на ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

009370 – нива на ИВАН НИКОЛОВ АНТОНОЕ И ДРУГИ 

009377 – ниви на ИВАН ПЕТРОВ ТАНЧЕВ 

 

При реализация на инвестиционното приложение няма да бъдат засегнати по никакъв 

начин съседните земи, както и техните ползватели.  

 

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

 

Оранжерията бива проектирана така, че да бъде изцяло затворена, така че конструкцията 

да гарантира издръжливост на вятър до 110 км/час; сняг до 50 кг./м2; натоварване от 

културите до 25 кг./м2. Предвидено е оранжерията да е подготвена за перфектно 

закрепване на полиетиленово фолио, чрез система от 2 профила от PVC – с дълъг живот и 

стабилизиран против UV лъчи, което допринася за много добра сглобка, така, че фолиото 

може и лесно да бъде демонтирано. По този начин, във всеки един момент, трябва да 

може лесно да се разглобят и сглобят отново, без да се нарани фолиото и да се получат 

разкъсвания или дупки по него.  

Най-общо, под оранжерийната конструкция са разположени 3 блока с различно 

предназначение – на няколко нива преследващи терена. Общата покрита площ е 4395м2. 

1. Блок А – оранжерия върху три тераси, тип „Готическа 

арка”. Представлява едно помещение с покрита площ от 

3600м2 с пътека от 2.5м. 

a. Първо ниво на производствен блок А – 1296 м2; 

b. Второ ниво на производствен блок А – 2304м2. 

 

2. Технологична сграда с покрита площ от 290 м2, включва 

разсадно отделение. 

3. производствена административно – битова сграда с 

покрита площ 505 м2, състояща се от следните 

помещения: 

a. манипулация – сортировъчна зала; 



b. хладилна камера; 

c. офис контейнер (готово оборудвано изделие); 

d. битови помещения, представляващи контейнери за 

съблекалнио, баня, тоалетна и почивка; 

e. котелно; 

f. напоително помещение; 

g. склад за торове. 

 

В оранжерийния комплекс ще се култивират домати и краставици – по съвременна 

хидропонна технология, която осигурява оптимален растеж, развитие и продуктивност, 

независимо от почвените и външни климатични условия.  

 Производствена административно – битова сграда е логистично свързана с оранжерията 

и е предназначена за техническите съоръжения; за сортиране, опаковане, съхранение и на 

готовата продукция, битови помещения, сервизни помещения и др.  

Предмет на разработката са основните технологични инсталации и оборудване, които 

гарантират успешно изпълнение на производствената програма, съобразени със 

съвременното ниво за хидропонните оранжерии. Проектът на дружеството предлага 

технически схеми за разположение на инсталациите, съоръженията и оборудването, както 

и основните параметри и технически данни. Съобразно заданието, в технологичната част 

са включени: 

Инсталации в оранжериите: 

Екранираща система; 

Отоплителна система; 

Хидропонна технология; 

Водна система; 

Система за принудителна циркулация на въздуха; 

Компютърна система за управление на микроклимата с МТО 

станция; 

Конструкция за привързване на растенията. 

Технологична сграда – разсадно отделение; 

Производствено административно – битова сграда; 

Технологично оборудване; 

Технология за производство. 

 

7.   Схема на нова или промяна на съществуваща   пътна инфраструктура 

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. За достъп до имоти ще се 

използват съществуващи пътища. 

 

     8.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 

на закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

Планира се дейностите по инвестиционното предложение да започнат веднага след като 

бъдат осъществени и набавени всички необходими разрешителни и съгласувателни 

процедури, както и след осигуряване на необходимото финансиране на проекта. 

Инвеститорът ще кандидатства за финансиране по реда на НАРЕДБА № 9 ЗА 



ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"  

от Програма за развити на селските райони за периода 2014-2020 г. В зависимост от 

сроковете, в които това ще се случи, ще бъде изготвен план-график с дейностите. На този 

етап не може да се планира с точност датата на започване на проекта, тъй като тя е строго 

ангажирана с одобрението на проекта за финансиране и регламентирано започване на 

дейностите по изпълнение на съставения Бизнес план. 

 

 

     9.   Предлагани методи за строителство. 

 

Инвестиционното намерение и СМР дейностите ще се извършат единствено и само на 

стопанисваните имоти и няма да засегнат околните имоти. 

Оранжерията ще бъде със стандартна метална конструкция и полиетиленово покритие.  

Сондажът ще бъде изграден спазвайки всички норми за опазване на компонентите на 

околната среда. 

 

    10.   Природни ресурси, предвидени за използване по  време на строителството и 

експлоатацията. 

За отопление на оранжерията се предвиждат котли на пелети, които са енергийно 

ефективен и екологично чист източник на топлинна енергия.  

Горивната отоплителна инсталация ще представлява водогреен котел на пелети с бункер и 

с автоматично управление, с инсталирана мощност 1,3 MW, коефициент на полезно 

действие 93% и номинална входяща топлинна мощност 1,209 MW. 

 

Предвижда се връзка с ВиК и елктроразпределителната мрежа, като в допълнение ще бъде 

изграден сондаж за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения за 

поливни нужди.  

 

Координатите на точката, определена за изграждане на водовземните съоръжения са:  

 

Кладенец в с.Житница – ПИ 009378 

 

Коорд. система BG1970: 

X = 4570117.19 m 

Y = 8610918.93 m 

Коорд. система WGS-84:N: 42° 23' 21.37; E: 24° 41' 16.80" 

Кота на терена:             

252.4 m 

Конструкция: 

Дълбочина: 60 м 

Диаметри: 0-60 м – ядково (Ø132), безядково проширяване (Ø300)Филтър: PVC тръби, 

тип R8 D.140x5.4 с муфи, на резба (Ø140) 

Средноденонощен дебит: 0.5 l/s 

Годишно водно количество: 15000 m3  

Максимален дебит: 0.9 l/s 



Цел на ползването: за "напояване на земеделски култури" - чл.10(2), т.4 от "Тарифа за 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване". 

Очаквани количества отпадъчни води: няма отпадъчни води; 

Инвестиционното намерение няма да оказва отрицателно влияние върху  компонентите на 

околната среда. 

 

    11.   Отпадъци, които се очаква да се генерират  видове, количества и начин на 

третиране. 

 

По време на дейностите по изграждане на оранжерията, не се очаква генериране на 

опасни за околната среда, населението и животинския свят отпадъци. По време на 

изграждането и експлоатацията на  обекта ще се генерират ограничено количество битови 

и строителни отпадъци, които ще бъдат събирани и извозвани периодично до най-

близкото депо за отпадъци. 

 

    12.   Информация за разгледани мерки за намаляване  на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 

 

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъде спазван стриктен режим 

на събиране и извозване на отпадъците. Няма да бъдат използвани и генерирани никакви 

вредни и опасни химични вещества. 

За намаляване на вредните газове и емисии и опазване на водите, се предвижда 

изграждане на енергоефективна промишлена система, въвеждане на котелна инсталация 

на пелети от био-маса за нуждите на стопанството които са екологично-чисто и високо-

ефективно твърдо гориво. Предвижда се изграждане на сондажи за водовземане на 

подземни води и използването на водата за напояване, което ще намали потреблението на 

питейна вода за непитейни цели.  

 

    13.   Други дейности, свързани с инвестиционното предложение  (например добив 

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

жилищно строителство,  третиране на отпадъчните води). 

 

Отпадните води ще бъдат от битов характери ще бъдат третирани регламентирано, като 

няма да бъде допускано никакво замърсяване на повърхностното водно тяло с отпадни 

води. Производствени отпадни води от зеленчукопроизводството не се генерират. 

За третиране на отпадните води е предвидено изграждане на локално съоръжение 

изгребна яма. 

 

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

 

-Разрешение за строеж от Община Калояново. 

-Разрешение за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения от БД 

ИБМР. 

 



15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

 

Реализирането на инвестициите и последващата експлоатация на обектите ще бъде 

изцяло съобразена с опазването на компонентите на околната среда и въздуха и не 

предполага отделянето на вредни емисии, вещества и прахови частици над допустимите 

норми. 

 

16. Риск от инциденти. 

При избор на изпълнител за реализация на проекта, инвеститора изисква добра 

организация и използване на най – съвременни методи в строителния процес, които 

трябва да гарантира недопускане на инциденти и отрицателно въздействие върху 

околната среда при осигурена висока степен на контрол на качеството на изпълнението 

на строително – монтажните работи. 

При експлоатацията на обекта ще бъдат спазвани всички нормативни изисквания на 

националното и Европейското законодателство, в това число разпоредбите на ЗБУТ,  

ЗООС, Закона за храните и подзаконовите нормативни актове.  

 

   III.   Местоположение на инвестиционното предложение 

     1.   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. 

 

Предмет на инвестиционното намерение е имот с номер 009378 с площ 9.626 дка, в 

местността „ДЪЛГИ ПОЛЯНИ”, находящо се с. Житница с ЕКАТТЕ 29475, общ. 

Калояново, кандидатства за изграждане на оранжерия с правно основание Нотариален акт 

за покупко – продажба на недвижим имот с № 167, том 2, рег. № 2387, дело № 367 от 

2016г. 

 

Отстояния от площадката на инвестиционното предложение и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита:  

 

- 826, 13 м е отстоянието от имот, предмет на инвестицията и център на село Житница.  

 

     2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им  към площадката 

или трасето на обекта на инвестиционното  предложение и бъдещи планирани 

ползватели на земи. 

 

Ползвателите на съседните земи няма да бъдат засегнати по никакъв начин при 

реалзирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация на 

обектите. 

 

     3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени  планове.  

 



Имотите, предмет на инвестицията, както и съседните на тях имоти с начин на трайно 

ползване – селскостопански земи. 

 

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

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за титейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минетални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 

мрежа. 

 

При реализиране  на инвестиционното намерение няма да бъде оказано никакво вредно 

влияние върху елементи от НАТУРА 2000. Не се очаква трансгранично въздействие.  

Инвестиционното намерение няма да оказва отрицателно влияние върху  компонентите 

на околната среда. 

 

4.а. Качеството и регенеративната способност на  природните ресурси. 

 

Няма да бъдат влошени. Подземните води се подхранват от валежите и техния ресурс е 

сезонно възобновим. Строителните работи за инвестиционното предложение не 

включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които 

могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на човека. 

 

     5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.  

 

Не са разглеждани алтернативи за местоположение, поради благоприятната за целите на 

инвеститора локация на имотите. 

 

    IV.   Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 

възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 

предложение): 

     1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земе-  ползването, материалните 

активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 

ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените територии на  единични и групови 

паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и 

антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните 

местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, 

както и някои генетично модифицирани организми. 

 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие 

върху здравето на населението в района. По време на изграждане на кладенците, здравния 

риск на работниците в налице при системно неспазване на здравословните и безопасни 

условия на труд, съгласно изисквания на Наредба №2/2004г. за минимални изисквания за 

спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на строително – 

монтажни работи. 



При реализацията на процесите, както и изграждането на кладенцът не се очаква да бъдат 

отделяни вредни емисии от дейността. 

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите  

Не се очаква негативно въздействие върху хората, тяхното здраве, въздуха, атмосферата, 

водите, почвите, защитени територии и недвижими културни ценности  

По време на експлоатацията ням ада бъде оказано негативно въздействие върху околната 

среда чрез вредни прахови частици и отделяне на химични вещества във въздуха. 

 

     2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,   

включително на разположените в близост до обекта на  инвестиционното 

предложение. 

 

Няма да бъде оказано въздействие върху обектите от Национална екологична мрежа. 

 

     3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,  кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и  временно, положително и 

отрицателно). 

 

Няма да бъде оказано негативно въздействие върху компонентите на околната среда.  

 

4.  Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;  населени 

места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 

 

Няма да бъде оказано негативно въздействие върху компонентите на околната среда.  

 

   5.   Вероятност на поява на въздействието. 

 

Няма да бъде оказано негативно въздействие върху компонентите на околната среда.  

 

   6.   Продължителност, честота и обратимост  на въздействието. 

 

Няма да бъде оказано негативно въздействие върху компонентите на околната среда.  

 

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

свързани с предотвратяване,  намаляване или компенсиране на значителните 

отрицателни  въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

- Стриктно спазване на законодателството ЗБУТ, ЗООС и т.н. 

- Включване на щадящи околната среда технологии- колти на пелети от био-маса, 

изграждане на сондажни кладенци за напояване; 

- Регламентирано извозване на отпадъците от битовата и производствена дейност;  

 

 

    8.   Трансграничен характер на въздействията. 
 



Предвидените процеси при осъществяване на инвестиционното предложение са от такова 

естество, че нямат трансграничен характер. 

 


