
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

Изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда  (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), приета 

с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., /обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.94 от 30 Ноември 2012г./ 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

От,   
ЕГН: 7606242407, с постоянен адрес по лична карта : гр. Пловдив, ул. ”Г. М. Димитров”, 

№ 3, л.к. № 643395314, изд. на 08.12.2011 г. от МВР – гр. Пловдив 

Телефон, факс и е-mail:  

 

1. ЗП Николай Здравков Христов 

2. Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. ”Райко Даскалов” №1А, ет. 3  

3. Телефон, електронен адрес: 0896555003, nhristov8@gmail.com 

 

 II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Резюме на предложението: 

 „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване, с цел 

напояване на масиви от лозови насаждения”, находящи се в землището на с. Отец Паисиево, общ. 

Калояново, обл. Пловдив, местност „Дивчолия”. 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:  

Осъществяването на инвестиционното предложение е необходимо поради:  

- необходимостта от изпълнение на изискванията за предоставяне на финансова помощ от 

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 

г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”; 

- въвеждане на съвременна техника за управление на лозовите насаждения, чрез 

изграждане и употреба на хидромелиоративни съоръжения – система за капково 

напояване.  

 

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

 МОСВ 

 4. Подробна информация за разгледани алтернативи:  

4.1  Нулева алтернатива 

Това е възможността да не се осъществява дейността от инвестиционното предложение. 

При нулева алтернатива съществуващото състояние на разглежданите територии се запазва 

без да се реализират намеренията от инвестиционното предложение.  Без модернизиране на 

управлението на земите, чрез осъществяване на инвестиционното намерение „Изграждане 

на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване, с цел напояване на 



масиви от лозови насаждения” е невъзможно кандидатстването на ЗП Николай Здравков 

Христов за получаване на финансова помощ от Национална програма за подпомагане на 

лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. по мярка „Преструктуриране и 

конверсия на лозя”.  

4.2 Първа алтернатива: 

Алтернатива за частично изпълнение на инвестиционното предложение. Подобен подход е 

невъзможен при разглеждания обект. За икономически ефективна реализация и 

експлоатция на лозовите насаждения, е необходима реализация на всички елементи на 

инвестиционното намерение.  

Неприемлива алтернатива.  

4.3 Втора алтернатива: 

Тази алтернатива представлява цялостно осъществяване на предвидените дейности.  Това е 

най-добрият вариант за реализация на инвестиционното предложение, при спазване на 

нормативните уредби, в синхрон с природните дадености на прилежащата територия.  

Втората алтернатива е най-удачна за осъществяване на инвестиционното предложение. 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството: 

  Площадката за изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково 

напояване с помпена станция и оборудване, с цел напояване на масиви от лозови 

насаждения се разполага в землището на с. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив, 

местност „Дивчолия” и обхваща следните имоти: 

№ 081001 – 0,500 дка, № 081003 – 0.600 дка; № 081004 – 2.000 дка; № 081005– 1.200 дка; № 

081006 – 3.000 дка; № 081007 – 1.500 дка; № 081008– 2.000 дка; № 081009 – 3.201 дка; № 081010– 

2.000 дка; № 081011 – 4.500 дка; № 081012– 4.999 дка; № 081013 – 9.700 дка; № 081014 – 4.500 

дка; № 081015 – 1.000 дка; № 081016 – 0.802 дка; 081020– 2.700 дка; № 081022– 2.400 дка; № 

081023– 2.000 дка; № 081024 – 2.000 дка; № 081025 – 2.500 дка; № 081026 – 2.500 дка; № 081027 – 

2.900 дка; № 081028– 3.500 дка; № 081029– 1.600 дка; № 081030– 2.500 дка; № 081031 – 1.800 дка; 

№ 081032– 1.500 дка; № 081033 – 2.300 дка; № 081034– 2.000 дка; № 081035– 1.700 дка; № 081036 

– 3.300 дка; № 081037– 2.000 дка; № 081038 – 2.000 дка; № 081040– 1.000 дка; № 081041 – 2.000 

дка; № 081042– 1.000 дка; № 081043– 4.500 дка; № 081045– 1.000 дка; № 081046– 1.500 дка; № 

081047– 1.000 дка; № 081048– 1.400 дка; № 081049– 1.500 дка; № 081050– 1.200 дка; № 081051– 

1.000 дка; № 081052– 1.000 дка; № 081053– 1.200 дка; № 081054– 1.700 дка; № 081055–2.100 дка; 

№ 081056–1.500 дка; № 081057–1.000 дка; № 081058– 1.000 дка; № 081059– 1.700 дка; № 081061– 

2.000 дка; № 081062– 2.200 дка; № 081063– 3.000 дка; № 081064– 1.000 дка; № 081065– 2.097 дка; 

№ 081066– 1.000 дка; № 081067– 1.000 дка; № 081068– 1.000 дка; № 081070– 1.700 дка; № 081071– 

1.600 дка; № 081072–1.000 дка; № 081073– 1.500 дка; № 081074– 1.500 дка; № 081075– 0.800 дка; 

№ 081077– 1.500 дка; № 081078– 2.000 дка; № 081079– 1.200 дка; № 081080– 1.800 дка; № 081082– 

1.000 дка; № 081083– 1.000 дка; № 081084–1.000 дка; № 081085– 0.800 дка; № 081087– 1.500 дка; 

№ 081089– 1.500 дка; № 081090 – 1.000 дка; № 081091 – 1.500 дка; № 081092– 1.600 дка; № 081093 

– 1.000 дка; № 081094 – 1.000 дка; № 081096– 4.000 дка; № 081097 –1.000 дка; № 081098 – 6.000 

дка; № 081100 –2.300 дка; № 081102 –1.698 дка; № 081104 – 2.500 дка; № 081105 –2.500 дка; № 

081106–3.501 дка; № 081107– 5.503 дка; № 081108–5.500 дка; № 081109– 1.000 дка; № 081110– 



2.700 дка; № 081111– 1.000 дка; № 081112–1.000 дка; № 081113– 2.500 дка;№ 081115– 1.000 дка; 

№ 081117–1.800 дка; № 081118– 2.000 дка; № 081119– 2.200 дка; № 081120– 2.500 дка; № 081123–

0.800 дка; № 081124–0.800 дка; № 081125– 2.000 дка; № 081126– 1.500 дка; № 081127– 1.000 дка; 

№ 081128– 1.300 дка; № 081129– 1.000 дка; № 081130–1.500 дка; № 081131–2.000 дка; № 081133–

2.000 дка; № 081134– 6.000 дка; № 081135– 4.000 дка; № 081136– 2.000 дка; № 081137– 2.000 дка; 

№ 081138–3.000 дка; № 081139– 1.001 дка; № 081140 – 1.201 дка; № 081141–0.800 дка; № 081142– 

2.000 дка; № 081143–2.000 дка; № 081145– 2.200 дка; № 081146– 3.200 дка; № 081149– 2.000 дка; 

№ 081150– 2.000 дка; № 081151– 2.000 дка; № 081153– 4.400 дка; № 081154– 6.601 дка; № 081156– 

0.500 дка; № 081157– 0.500 дка; № 081159– 0.500 дка; № 081160–0.599 дка; № 081164–0.500 дка. 

 Временните дейности по изграждане на системата за капково напояване ще се извършват 

пряко на площадката, без да са необходими допълнителни площи. 

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

Обектът (система за капково напояване с цел напояване на масиви от лозови насаждения) е 

средно голям (за лозов масив с площ 26,6903 хектара), като строително-монтажните работи 

се свеждат до поставяне на тръбната мрежа 90мм, 75мм, 63мм, 50мм, 40,мм с кран и 

електрически клапани 2’’ и 1’’, самопочистващ 3’’автоматичен филтър, водомер 30м3 и 

кран, капково напояване UNIRAM с дебелина на стената 1мм, с вграден капкообразувател 

с дебит 1л/ч на всеки 0,75 м, стартов конектор за капково 16мм с уплътнение, връзка за 

капково 16мм, система за окачване на капковото към тела, ел. кабели 7*0.8мм,  контролер 

за управление на напояване и торене, разтоварване и складиране на материали за капково 

напояване, трасиране на канали, почистване на трасе за тръбопровод, изкоп в земна почва 

за полагане на тръби, разнасяне на тръби, монтаж на тръби, полагане на кабели, монтаж на 

водовземни скоби, обратно засипване на земна маса, разнасяне на маркуч за капково 

напочване в блока, разстилане, окачване на теловете, монтаж на клапани, изграждане на 

бетонова площадка за монтаж филтърна група и торосмесителен възел, монтаж на 

филтърна група, монтаж и настройка на автоматизация и торене. 

  

Капацитет: 

Поливният режим на културата е изчислен по възриетия биоклиматичен метод за ХМС – 

Хисаря, който добре характеризира района на обекта. Посочените поливни норми (средно 

2 мм на ден) и тяхното разпределение през вегетационния период осигуряват до 80% 

обезпеченост на културата с вода, контролиран вегетативен растеж и благоприятен режим 

за поддържане на високо качество при оптимални добиви при лозови насаждения. 

Като основен източник на вода за лозовия масив ще се използва съществуващ тръбопровод 

на Напоителни системи, намиращ се в лозовия масив.  

Надморската височина на предивденото водохващане е около 340 м.  

Необходимото общо максимално водно количество, съгласно поливните норми за лозови 

насаждения, е 124 мм/дка за един поливен сезон, разпределено по месеци, както следва:  

ЛОЗЯ 

 дни мм общо, мм 

Април 10 0 0 

Април 10 1 0 

Април 5 2 0 

Април 5 3 0 



Май 3 1 2 

Май 3 2 2 

Май 15 3 2 

Май 10 4 2 

Май 0 5 2 

Май 0 6 2 

Юни 1 0 6 

Юни 2 1 0 

Юни 2 2 6 

Юни 10 3 0 

Юни 10 4 6 

Юни 5 5 0 

Юли 0 6 6 

Юли 0 0 0 

Юли 0 1 10 

Юли 2 2 0 

Юли 3 3 10 

Юли 5 4 10 

Юли 7 5 10 

Август 13 6 10 

Август 0 0 10 

Август 0 1 10 

Август 0 2 10 

Август 5 3 2 

Август 4 4 2 

Август 3 5 2 

Август 2 6 2 

   124 

Общомаксимално количество в мм 124 

  

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

 За осъществяване на инвестиционното намерение ще се използва съществуващата 

 пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.  

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

 закриване, възстановяване и последващо използване:  

Редът на изпълнение на СМР за изграждане на система за капково напояване, с цел 

напояване на масиви от лозови насаждения, е както следва: 

 1. Извършват се изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи.

 Изкопаната земна маса се поставя от едната страна на изкопа. 

 2. Поставят се тръбопроводите – доставените до обекта тръби за тръбопроводи се полагат в 

 траншеята на изкопа от страната, свободна от земни маси. По тръбите, съставящи 

 тръбопроводи се отбелязват  по подходящ начин местата за водовземните отвори за 

 поливните крила – всеки срещу съответния ред на насаждението. Пробиват се отвори с 

 бормашина. В така направените отвори се монтират водовземните фитинги като от тях се 

 извеждат  къси парчета от гладък тръбопровод /т.нар. „мустаци”/, а на другия край 

 посредством свързваща муфа се свързват същинските поливни крила. 



 3. Поливните крила се доставят на ролки. Чрез полиетиленова връзка се свързва със 

 същинския поливен тръбопровод като всяко крило на съответната система се омотава от 

 рулото с такава дължина, с която да се достигне до края на  съответния ред. В края на 

 всяко крило се извършва затапване на тръбопровода със специална фасонна част.  

9. Предлагани методи за строителство: 

 Цялото изкопаване на необходимите канали се извършва механизирано. Хумусният слой 

 временно се поставя отстрани на изкопа. След полагането на разпределителни 

 тръбопроводи и последващите хидравлични изпитания на системата, изкопаната земна 

 маса се връща обратно в изкопа като хумусният слой се разстила над изкопа. Тръбите се 

 свързват помежду си чрез фитинги тип „бърза връзка” по указания на фирмата 

 производител. Разпъването, свързването и полагането на тръбите в каналите ще се 

 извършви ръчно. 

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

 експлоатацията:  

 По време на строителство  няма да бъдат използвани природни ресурси.  

При експлоатацията, като основен източник на вода за лозовия масив ще се използва 

повърхностен воден обект - микроязовир, намиращ се в непосредствена близост до лозовия 

масив. 

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

 третиране: 

 При изграждане на системата за напояване и оградата няма да се генерират отпадъци. 

По време на експлоатацията ще се генерират основно растителни биоразградими отпадъци. 

Те ще се тратират по начин, който осигурява висока степен на защита на околната 

среда, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба за 

третиране на биоотпадъците / Приета с ПМС №235 / 15.10.2013 год.,  ДВ бр. 92 / 

2013 год. /. 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

 върху околната среда: 

 Осъщестяването на инвестиционното намерение няма да доведе до отрицателни 

 въздействия върху околната среда. Само по себе си, инвестиционното намерение е 

 мярка за намаляване на отрицателно въздействие.  

Компонентите на околната среда са атмосферният въздух, атмосферата, водите,  почвата, 

 земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, 

 биологичното разнообразие и неговите елементи. Цялостната дейност по изграждане на 

 системата за напояване няма да доведе до ситуации, оказващи отрицателно въздействие 

върху околната среда. 

 12.1 Опазване на „Атмосферния въздух и атмосферата”:   



 Извършва се съгласно „Закон за чистотата на атмосферния въздух” (Обн. ДВ. бр.45 от 28 

 Май 1996г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.), както и „Закон за 

 управление на отпадъците” (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., 

 бр. 66 от 26.07.2013 г.) и допълващите го подзаконови нормативни актове. 

  Разглежданите мерки за недопускане и намаляване на отрицателното въздействие върху 

 компонент въздух, включват: 

 - осъществяване на дейности, които не причиняват замърсяване на атмосферния въздух, 

 нарушаване на озоновия слой и промяна в климата; 

 - при осъществяване на инвестиционното намерение няма да се извършва 

 нерегламентирано изгаряне на отпадъци; 

 - при осъществяване на инвестиционното намерение няма да се употребява техническо 

 оборудване, съдържащо флуорирани парникови газове и летливи вещества.  

12.2 Опазване на компонент „Води”: 

Опазването на водите се извършва основно съгласно: "Закон за водите" (Обн. ДВ. бр.67 

от 27 Юли 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.26 от 21 Март 2014г.)  и „Закон за 

управление на отпадъците” (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 

г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г.), както и допълващите законови и подзаконови 

нормативни актове.  

 

  Опазването на водите се свежда до недопускане на изтощаване, замърсяване и 

 увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и 

 здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и 

 предотвратяване на стопански щети, включително: постигане на добро екологично 

 състояние на повърхностните води; добро количествено и химично състояние на 

 подземните води; намаляване на необходимостта от пречистване на водите преди  тяхното 

 използване; осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях 

 сухоземни екосистеми.  

 Водите и водните обекти се опазват от замърсяване и увреждане чрез следните мерки: 

 1. Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на приоритетно опасни вещества във 

 водите; 

 2. Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на други вещества във водите; 

 3.Спазване на регламентираните забрани за депониране на отпадъци и опасни вещества в 

 места, откъдето може да произтече замърсяване на водите. 

12.3 Опазване на компонент „Почви”: 

 Опазването на почвите се извършва основно съгласно: „Закон за опазване на околната 

среда” (Обн. ДВ. бр.91 от 25/09/2002г., посл. изм. ДВ. бр.22 от 11/03/2014 г.) 

„Закон за почвите” (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., посл. изм. ДВ. бр.66 от 26 

Юли 2013г.), „Закон за управление на отпадъците” (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в 



сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г.) и всички допълващи подзаконови 

нормативни актове. 

 1. Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на приоритетно опасни вещества във 

 почвите; 

 2. Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на други вещества във почвите; 

 3.Спазване на регламентираните забрани за депониране на отпадъци и опасни вещества в 

 места, откъдето може да произтече замърсяване на почвите. 

12.4 Опазване на компонент „Биологично разнообразие”: 

  Опазването на този компонент се извършва съгласно „Закон за биологичното 

 разнообразие”( Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., посл. изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.). 

 Опазването на биологичното разнообразие, ще се извършва чрез спазване на следните 

 ЗАБРАНИ: 

 1. Забранява се намесата на ръководството, персонала и временно пребиваващите на 

 територията на обикта в условията в местообитания, съобразно екологичните 

 изисквания на съответния вид; 

 2. Забранява се регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат 

 въведени целенасочено или случайно в природата и да застрашат местни видове. 

  За всички жизнени стадии от развитието на животинските видове  и птиците се 

 забраняват: 

 1. Всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е 

 уреди, средства и методи;  

 2. Преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане 

 на малките, презимуване и миграция; 

 3. Унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; 

 разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; 

 4. Увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по 

 време на миграция; 

 5. Вземане на намерени мъртви екземпляри; 

 6. Притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба 

 или размяна на взети от природата екземпляри; 

 7. Препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, 

 търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри; 

 8. Разрушаването, увреждането или преместването на гнезда на птици. 

12.5 Опазване на компоненти „Земни ядра, ландшафт и минерално  разнообразие”: 



 Осъществяването на инвестиционното намерение няма да доведе до увреждане на този 

 компонент. Дейностите по изграждане на инвестиционното намерение ще се извършат 

 при  стрикно спазване действащото екологично законодателство. 

12.6 Предотвратяване на негативно въздействие върху населението: 

  Реализирането на инвестиционното намерение по никакъв начин не би могло да окаже 

 негативно влияние върху населението. Дейността на дружеството няма да доведе до 

 извънредна и/или свръхексплоатация на природни ресурси. Реализирането на 

 инвестиционното намерение не води до изпускане на вредни емисии, шум и/или друг 

 източник на негативно въздействие. 

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): 

 За осъществяване на инвестиционното намерение е необходимо да се извършва 

водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения.  

Други дейности не са необходими. 

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

 Няма. 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:  

 Осъществяването на инвестиционното намерение няма да доведе до замърсяване и 

 дискомфорт на околната среда. 

16. Риск от инциденти: 

По време на изпълнение на инвестиционното намерение съществува минимална 

вероятност от възникване на трудови инцидент.  

Съгласно § 1, т.2 и т.3 от Допълнителните разпоредби на Закон за  защита при бедствия 

(Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., посл. изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.)  . 

 

 По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисцилина  и 

 инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност: 

 

 -Задължителен начален и периодичен инструктаж; 

 -Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства; 

 -Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с 

 необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за 

 предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.  

 -Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над 

 наличната инструментална екипировка. 

 

 

 Мерките за безопасност и превантивните мерки, които се предприемат при аварийна 

 ситуация, се извършват съгласно и са в съответствие с: 

 

 1.Националната програма за защита при бедствия 

 2.Национален план за защита при бедствия / София, 2010г. 



3.Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и 

отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 

2009г., изм. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г.) 

4. Закон за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., посл. изм. ДВ. 

бр.68 от 2 Август 2013г.) 

5.Закон за здравословни  и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 

1997, посл. изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г.). 

6.Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112  

(Обн. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. 

бр.88 от 9 Ноември 2010г.) 

 7. Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване /Обн. 

 ДВ, бр.103 от 28.12.2012г./ 

 

   

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ 

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: 

Площадката за изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване, с 

цел напояване на масиви от лозови насаждения и обхваща: 

№ 081001 – 0,500 дка, № 081003 – 0.600 дка; № 081004 – 2.000 дка; № 081005– 1.200 дка; № 

081006 – 3.000 дка; № 081007 – 1.500 дка; № 081008– 2.000 дка; № 081009 – 3.201 дка; № 081010– 

2.000 дка; № 081011 – 4.500 дка; № 081012– 4.999 дка; № 081013 – 9.700 дка; № 081014 – 4.500 

дка; № 081015 – 1.000 дка; № 081016 – 0.802 дка; 081020– 2.700 дка; № 081022– 2.400 дка; № 

081023– 2.000 дка; № 081024 – 2.000 дка; № 081025 – 2.500 дка; № 081026 – 2.500 дка; № 081027 – 

2.900 дка; № 081028– 3.500 дка; № 081029– 1.600 дка; № 081030– 2.500 дка; № 081031 – 1.800 дка; 

№ 081032– 1.500 дка; № 081033 – 2.300 дка; № 081034– 2.000 дка; № 081035– 1.700 дка; № 081036 

– 3.300 дка; № 081037– 2.000 дка; № 081038 – 2.000 дка; № 081040– 1.000 дка; № 081041 – 2.000 

дка; № 081042– 1.000 дка; № 081043– 4.500 дка; № 081045– 1.000 дка; № 081046– 1.500 дка; № 

081047– 1.000 дка; № 081048– 1.400 дка; № 081049– 1.500 дка; № 081050– 1.200 дка; № 081051– 

1.000 дка; № 081052– 1.000 дка; № 081053– 1.200 дка; № 081054– 1.700 дка; № 081055–2.100 дка; 

№ 081056–1.500 дка; № 081057–1.000 дка; № 081058– 1.000 дка; № 081059– 1.700 дка; № 081061– 

2.000 дка; № 081062– 2.200 дка; № 081063– 3.000 дка; № 081064– 1.000 дка; № 081065– 2.097 дка; 

№ 081066– 1.000 дка; № 081067– 1.000 дка; № 081068– 1.000 дка; № 081070– 1.700 дка; № 081071– 

1.600 дка; № 081072–1.000 дка; № 081073– 1.500 дка; № 081074– 1.500 дка; № 081075– 0.800 дка; 

№ 081077– 1.500 дка; № 081078– 2.000 дка; № 081079– 1.200 дка; № 081080– 1.800 дка; № 081082– 

1.000 дка; № 081083– 1.000 дка; № 081084–1.000 дка; № 081085– 0.800 дка; № 081087– 1.500 дка; 

№ 081089– 1.500 дка; № 081090 – 1.000 дка; № 081091 – 1.500 дка; № 081092– 1.600 дка; № 081093 

– 1.000 дка; № 081094 – 1.000 дка; № 081096– 4.000 дка; № 081097 –1.000 дка; № 081098 – 6.000 

дка; № 081100 –2.300 дка; № 081102 –1.698 дка; № 081104 – 2.500 дка; № 081105 –2.500 дка; № 

081106–3.501 дка; № 081107– 5.503 дка; № 081108–5.500 дка; № 081109– 1.000 дка; № 081110– 

2.700 дка; № 081111– 1.000 дка; № 081112–1.000 дка; № 081113– 2.500 дка;№ 081115– 1.000 дка; 

№ 081117–1.800 дка; № 081118– 2.000 дка; № 081119– 2.200 дка; № 081120– 2.500 дка; № 081123–

0.800 дка; № 081124–0.800 дка; № 081125– 2.000 дка; № 081126– 1.500 дка; № 081127– 1.000 дка; 

№ 081128– 1.300 дка; № 081129– 1.000 дка; № 081130–1.500 дка; № 081131–2.000 дка; № 081133–

2.000 дка; № 081134– 6.000 дка; № 081135– 4.000 дка; № 081136– 2.000 дка; № 081137– 2.000 дка; 

№ 081138–3.000 дка; № 081139– 1.001 дка; № 081140 – 1.201 дка; № 081141–0.800 дка; № 081142– 



2.000 дка; № 081143–2.000 дка; № 081145– 2.200 дка; № 081146– 3.200 дка; № 081149– 2.000 дка; 

№ 081150– 2.000 дка; № 081151– 2.000 дка; № 081153– 4.400 дка; № 081154– 6.601 дка; № 081156– 

0.500 дка; № 081157– 0.500 дка; № 081159– 0.500 дка; № 081160–0.599 дка; № 081164–0.500 дка. 

 

 Скици на имотите са представени във вид на Приложения към настоящия документ.  

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани  ползватели на 

земи: 

Гореописаните имоти са собственост и взети под дългосрочна аренда от ЗП Николай 

Христов. 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:  

Имотите, обект на плануваната инвестиция, са земеделска земя в землището на с. Отец 

Паисиево с категория при неполивни условия Четвърта. 

4. 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:  

Имотът НЕ ПОПАДА в границите на 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 

 т.н.  

 Най-близко разположената защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000” е „Река Стряма” с 

код BG0000429. Имотите, обект на инвестиционното намерение НЕ ПОПАДАТ в границите на 

най-близко разположената защитена зона.  

  4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси: 

 Реализацията на инвестиционното намерение няма да наруши качеството и 

регенеративната способност на на местообитанията и/или видовете, предмет на опазване  в 

защитената зона от мрежата „НАТУРА 2000” „Река Стряма” с код BG0000429. Защитена 

зона  „Река Стряма” с код BG0000429 е от тип К - Защитена зона по Директива за 

местообитанията, която припокрива  защитена зона по Директива за птиците.  

Степен на въздействие върху защитената зона имат следните процеси извършвани вътре в зоната:  

Код Име Интензивност Въздействие % 

511 Електропроводи Висока Отрицателно 80 

301 Кариери Средна Отрицателно 1 

900 Ерозия Средна Отрицателно 10 

502 Пътища, автомобилни пътища Средна Отрицателно 100 

403 Разпръснати селища Ниска Отрицателно 100 

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство Ниска Отрицателно 100 



 

Извън защитената зона: 

  
Код Име Интензивност Въздействие 

400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области Висока Отрицателно 

403 Разпръснат селища Средна Отрицателно 

420 Изхвърляне на отпадъци Ниска Отрицателно 

502 Пътища, автомобилни пътища Средна Отрицателно 

700 Замърсяване Висока Отрицателно 

503 Железопътни линии Ниска Отрицателно 

511 Електропроводи Висока Отрицателно 

301 Кариери Висока Отрицателно 

100 Култивация Средна Отрицателно 

160 Общо управление на горите Висока Нулево 

230 Лов Висока Отрицателно 

 

От представената информация от НАТУРА 2000 Стандартен формуляр за Специални 

защитени зони (СЗЗ) за предложени и одобрени Зони от значение за общността (ЗЗО) и за 

Специални консервационни зони (СКЗ) е видно, че обхвата на инвестиционното 

предложение за изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково 

напояване с помпена станция и оборудване, с цел напояване на масиви от лозови 

насаждения НЕ ПОПАДА В ОБХВАТА дейностите, оказващи пряко или косвено 

въздействие върху защитената зона „Река Стряма” с код BG0000429.  Инвестиционното 

намерение не попада сред уязвимите фактори, тъй като:  

(1) не предвижда и не включва извършване на коя да е от рисковите за защитената зона 

дейности; 

(2) инвестиционното намерение не попада в границите на защитената зона и не би могло 

физически да повлияе състоянието на защитената зона, тъй като дейностите ще се 

извършват изцяло, само и единствено в границите имотите, обект на инвестиционното 

предложение, при стриктно спазване на изискванията за извършване на дейноста, 

регламентирани чрез екологичното законодателство. 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.  

 Инвестиционното намерение е необходимо да бъде изградено на мястото на лозовите 

 насаждения в посочените имоти и не съществува друга алтернатива за местоположение. 

 

100 Култивация Средна Отрицателно 60 

102 Косене/ сечи Средна Отрицателно 30 

151 Отстраняване на плетове и храсти Ниска Отрицателно 40 

160 Общо управление на горите Висока Отрицателно 30 

164 Горскостопански сечи Средна Отрицателно 10 

180 Изгаряне Висока Отрицателно 100 

230 Лов Висока Отрицателно 100 

242 Вземане от гнездото Ниска Отрицателно 100 



IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КРАТКО 

ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА 

НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ): 

 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, 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 

 недвижими културни ценности, 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: 

 Реализирането на инвестиционното намерение няма да оказва въздействие върху 

 компонентите на околната среда: 

 

 -хората и тяхното здраве – няма да се оказва въздействие върху здравето на хората; 

-флората и фауната – ивестиционното намерение няма да окаже негативно въздействие 

върху флората и фауната в района; Имотите, в които ще се осъществи инвестиционното 

намерение граничат с други лозя, полски пътища (необработваеми земи) ипасище (мера). С 

реализацията системата за капково напояване, инвестиционното намерение не попада в 

границите на защитена зона „Река Стряма” с код BG0000429.  

 Реализирането на системата за капково напояване не би могла да окаже негативно 

 въздействие върху зоната. Системата за капково напояване ще бъде реализирана така, че да 

 доставя необходимото количество вода насажденията, без да е свързана с допълнителен 

 или ненужен разход на водни ресурси . 

 почви - реализацията на инвестиционното намерение по никакъв начин няма да доведе до 

 унищожаване или увреждане на почва; всички земни маси, които ще бъдат изкопани по 

 време на СМР ще бъдат използвани засипване на монтираните на място тръпопроводи.  

 не се засягат материални активи на други собственици;  

 въздействие върху качеството на атмосферния въздух – реализацията на 

инвестиционното намерение не би могло да окаже негативно въздействие върху 

качеството на атмосферния въздух. 

 няма да се използват повърхностните води  

 няма да се образуват отпадни води  

 няма да се използват подземни води  

 ландшафта не се променя с осъществяването на инвестиционното намерение; 

 шум и вибрации – реализацията на инвестиционното намерение не води до образуване на 

шум и вибрации;  

 Изграждането на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване с 

помпена станция и оборудване, с цел напояване на масиви от лозови насаждения не попада 

в обхвата на най-близко разположената защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000” 

- „Река Стряма” с код BG0000429. С инвестиционното намерение не се засягат други 

защитени със закон територии и местообитания, планински и гористи местности, 

влажни зони, единични и групови паметници на културата. 

 

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

 разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:  
Изграждането на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване, с цел 

напояване на масиви от лозови насаждения не попада в обхвата на най-близко 

разположената защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000” - „Река Стряма” с код 

BG0000429, както и инвестиционното предложение не е свързана с до експлоатация на 



ресурсите на защитената зона от мрежата „НАТУРА 2000, нито с пряка намеса върху 

хабитатите, предмет на опазване в защитената зона.  

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

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

 Реализирането на инвестиционното намерение няма да окаже  нито пряко, нито косвено 

 отрицателно въздействие.  

 Реализирането на инвестиционното намерение ще окаже единствено положително 

 дълготрайно въздействие.  

 Пряко положително въздействие ще има върху почвата и атмосферния въздух, тъй като: 

 - системата за капково напояване ще осигури подходящи модернизирани условия за 

 отглеждане на лозови насаждения;  

 - системата за капково напояване ще осигури контролирано управление на земеделски 

 земи “Лозя”, което пряко ще окаже пряко положително въздействие върху обработваните 

 имоти, що се отнася до ефективното управление на природните ресурсите и борбата със 

 опустяването на земеделдските земи  поради суша и други неблагоприятни бедствия,

 въздействия и/или влияния (пр. икономически, социални, други).  

 При реализация на инвестиционното намерение се очаква непряко положително 

 въздействие за:  

 - увеличаване  конкурентоспособността на българското земеделие, чрез внедряване на 

 модернизирани технологии, спестяващи природни ресурси; 

 - внедряването на модернизирани технологии в българското земеделиеоказва пряко 

 влияние върху формирането на конкуретни цени за земеделски стоки и услуги; 

 - намаляване на рисковете за възникване на природни пожари поради суша и мн. други.  

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

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

Прякото положително въздействие ще бъде осъществено в границите на имотите, в 

 които попада инвестиционното намерение. Обхватът ще бъде локален, с периметър на 

 въздействие заключаващ се в границите на обекта, без засягане на местообитания и 

 население. Косвеното положително въздействие ще бъде проявено на местно и регионално 

 равнище (повишаване на конкуретноспособността и намаляване на риска от пожари).  

5. Вероятност на поява на въздействието 

Положително въздействие ще започне да се проявява след като бъде пусната в 

експлоатация новата система за капково напояване.   

 Нулева вероятност за поява на отрицателно въздействие. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

 Положителното въздействие ще е с дълготраен характер. 



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: 

С оглед предотвратяване и намаляване на значителни отрицателни въздействия върху 

 околната среда и човешкото здраве, при реализирането на инвестиционното намерение е 

необходимо да се включат следните мерки: 

 

 -осигуряване на квалифициран персонал за изграждане на системата; 

 -пълно ограничаване на възможностите за неконтролиран достъп на хора и 

 животни; 

 -спазване на законовите и нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и 

 безопасни условия на труд; 

 -спазване на законовите и нормативни изисквания за пожарна и аварийна безопасност; 

 -финансово обезпечаване на дейността. 

 

8. Трансграничен характер на въздействията: 

 Няма. 


