
тГр1ГЦ~[П,Р^ПЛ/ТЛ О Ш Ш Г Р Ж Т Г

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпила 
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:

„Изграждане на система за капково напояване на овощни градини (ябълки и 
сливи)“ в имоти с идентификатори 66295.319.15 и 66295.319.26, разположени в 
землището на с. Сеслав, общ. Кубрат.

Настоящото съобщение е поставено на Информационното табло в сградата на Община 
Кубрат и публикувано на интернет страницата на Община Кубрат за срок от 14 дни, от 29.06.2021 
г. до 12.07.2021 г.

Достъп до информацията може да се получи в общинска администрация, ст.2, I-ви етаж.

Изразяването на становища от заинтересовани лица става писмено в деловодството на 
Община Кубрат.

Дата: 29.06.2021 г. АЛКИН НЕБИ

Кмет на община Кубрат



Министерство на Околната Среди и Щше 
Регионална инспекция - гр. Русе

Вх. №  .7д.' 

Получен на 1 .Щ  20. JL /1 .

д о

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

ИСКАНЕ

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

от ЗП Хасанов

(име. адрес и телефон за контакт)

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС за инвестиционно предложение:

Изграждане на система за капково напояване в имоти с идентификатори 66295.319.15 и 

66295.319.26 разположени в землището на с. Сеслав, общ.Кубрат



(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение 
или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение Ns 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на 
хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на 
хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4. Информация и оценка по чл. 996, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) 
- един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения 
адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга 
на посочения от мен адрес на електронна поща.

С Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:...25.06.2021г Уведомител:
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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Постоянен адрес, търговско наименование и седалище:
Хасанов. с. Сеслав. общ. Кубрат

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;
б) взаимовръзка н кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения;
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията 

на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни

води;
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение;
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.

Инвестиционното предложение на ЗП Хасанов предвижда изграждането на система
за капково напояване на овощни градини(ябълки и сливи) на площ от около 50 дка в ПИ №№ 
66295.319.15 (18.265 дка) и 66295.319.26 (31.149 дка) в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат. 
Имотите са собственост на земеделския производител и представляват земеделска територия с 
начин на трайно ползване съответно нива и овощна градина.

Необходимите количества вода за захранване на системата за капково напояване съгласно 
Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г. се изчисляват в размер на 7000 
м3/годишно. Предвижда се те да бъдат осигурени от тръбен кладенец, за който вече има издадено 
решение на РИОСВ Русе № РУ-26-ПР/2021 за изграждане на ново водовземно съоръжение. 
Добитото количество вода ще се транспортира до овощния масив по тръбопровод, за който ще се 
подаде отделно инвестиционно предложение.

Капково напояване ще се реализира чрез система от пластмасови поливни тръбопроводи- 
капкови маркучи с диаметър 16-20 мм. разположени въздушно по редовете. Те от своя страна ще 
се захранват от разпределителни и магистрални ПВЦ или ПЕ тръбопроводи с по-големи 
диаметри 50; 63 мм, положени в земята на дълбочина и частично на повърхността. Системата



още включва различни видове ВиК арматура като спирателни кранове, обратни клапи, филтри, 
манометри и др.

Основният обем от дейности при строителството на системата за капково напояване ще 
включва изкопаване на канали с дълбочина 0.7 м и широчина 0.3 м и полагане на ПВЦ 
тръбопроводи. Изкопаването ще става механизирано. Засегнатата по времето на строителството 
площ след това ще бъде рекултивиране. Отпадъците, които се очаква да се генерират са 
предимно строителни и минимални количества ПВЦ изрезки.

Поради естеството на ИП не се предвижда генерирането на отпадни води.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството.

Овощният масив е разположен югоизточно от селото, в близост до пътя Сеслав-Беловец.

Фиг.1. Местоположение на овощните насаждения

Географските координати на характерните точки от овощния масив взети от 
приложението Google Earth са както следва:

№ Дължина Ширина

т. 1 26°23'51.26"И 43°50'58.63"С

т. 2 26°23’50.09"И 43°50'54.12"С

т. 3 26°23'53.12"И 43°50'51.51 "С

т. 4 26°24'1.00',И 43°50’50.80"С

т. 5 26°24'2.22"И 43°50'57.54"С



Фиг.2. Разположение на характерните точки от овощните насаждения

За временни дейности по време на изграждане на системата за капково напояване ще се 
използват свободните площи от овощната градина.

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.

При капковото напояване водата се подава в почвата ежедневно (или през няколко дни), 
с малки норми, съответстващи приблизително на ритъма, с който водата се употребява от 
растенията, като с помощта на капкообразувателите водата постъпва в кореновата почвена зона и 
се придвижва в нея предимно под действието на капилярните сили. По този начин под всеки 
капкообразувател се формира ‘'навлажнен обем"’ с различни размери зависещи от водно- 
физическите показатели на почвата.

Цялата площ на капковата система ще бъде разпределена на 3 или 4 поливни батерии ( 
участъци), което ще позволи по-лесна експлоатация. Целта е броят на поливните батерии да е 
минимален, за да има по-малък на брой секции за управление. Предвидените нормативно 
количества вода от около 7000 м3, ще бъдат подавани за период от около 120 дни(от май до 
септември).

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструкту ра.
Изграждането и експлоатацията на системата за капково напояване не е свързана с

необходимост от изграждане на нови пътища. Масивът е разположен непосредствено до 
съществуващи полски пътища. В непосредствена близост до овощната градина преминава и 
второкласният път Сеслав —Беловец.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване.

Изграждането на системата за капково напояване ще стане по специален проект.Обектът е



средно голям, като строително-монтажните дейности включват:
- изкопни работи по трасетата на транспортните и разпределителните тръбопроводи:
- монтажни дейности по тръбните мрежи и поливните крила, помпено-филтровите възли 

по батериите;
- обратно засипване на изкопите.
Редът на изпълнение на СМР е както следва:
]. Изкопни работи по трасетата. Изпълняват се механизирано. Дълбочината на изкопите 

е 0.7 м. Ширина 0.3-0.5 м. Изкопаните земни маси се депонират от едната страна на 
изкопа.

2. Монтаж на системата от транспортни и разпределителни тръбопроводи и съпъстваща 
водопроводна арматура.

3. Монтаж на поливните крила
4. Хидравлични изпитания и обратно засипване на изкопите.
На този етап не се предвиждат мероприятия по закриване, възстановяване и последващо 

използване на площите.

6. Предлагани методи за строителство.
Строителните дейности по изграждане на системата за капково напояване включват 

традиционни методи за хидромелиоративно строителство.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
През последните няколко години настъпиха съществени промени в климата на нашата 

страна, които се изразяват в продължителни летни засушавания и порои, които са предвестник на 
очертаващо се глобално затопляне на атмосферата. Падащите валежи в повечето овощарски 
райони на страната са недостатъчни и неравномерно разпределени по месеци през вегетацията на 
овощните градини. Водопотреблението при повечето овощни видове през пролетно -  летния 
сезон е над 500 - 600 куб.м вода на декар, а валежите в този период, в най- добрия случай 
сумарно около 300 куб.м на декар. Сравнително повече валежи падат в планинските и 
полупланински райони. Всичко това обуславя нуждата от напояване на овощните дървета, която 
зависи от видовете и сортовите особености, подложката, механичния състав на почвата, 
възрастта на растенията, фазата на развитие, системата на поддържане на почвената повърхност 
и климатичните условия на района. При поливни условия добивът на плодове се увеличава с до 
40%. Именно поради тези причини се предвижда изграждане на система за капково напояване, 
която допълнително води до значителна икономия на вода, при осигуряване на оптимален 
поливен режим и автоматизация на поливните, а така също и за подаване на необходимите 
торове.

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 зашита, и отстояннята до тях.

Местоположението на инвестиционното предложение е показано на приложената 
топографска карта в мащаб 1:25000. От нея и от Скици № № 15-531809/20.05.2021 г. и 15- 
531820/20.05.2021 г. в М 1:5000 е видно, че имотите в границите, на които се предвижда



реализирането на инвестиционното предложение, се разполагат извън застроителните граници на 
с. Сеслав, общ. Кубрат. В близост до инвестиционното предложение няма разположени елементи 
от националната екологична мрежа или граждански обекти, като училища, болници и жилищни 
сгради, подлежащи на здравна защита. Инвестиционно предложение засяга единствено 
посочените имоти. Местоположението и демографските условия на района и в частност на 
имотите не предполагат в близко бъдеще тяхното застрояване с изграждане на нова 
инфраструктура.

Територията на ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко 
разположената зона е BG0002062 „Лудогорие" за опазване на дивите птици, обявена със заповед 
РД 837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 11/2009 г.). която отстои 
на около 1088 м от поземлените имоти.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение.

Земите около имотите на инвестиционното предложение са частни, представляват 
обработваеми земи-ниви. Засаждат се със земеделски култури. В съседство на инвестиционното 
предложение не се ограничава използването на земите за традиционните цели или съгласно 
тяхната категория, статут или собственост.

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.

Територията, където се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не 
попада в границите на защитена зона по НАТУРА 2000, не е третирана като чувствителна зона 
или територия в екологичен аспект. Поземлените имоти не попадат в чувствителна зона, уязвима 
зона, санитарно-охранителна зона около водоизточници и съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др., както и елементи от националната екологична 
мрежа.

На територията на инвестиционното предложение и в непосредствена близост до него, 
няма площи които да се обитават от влажни или чувствителни видове на флората и фауната, 
както местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати 
от дейностите по реализиране на предложението

11. Др\тн дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство).

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с добив на строителни 
материали, изграждане на жилищно или друго строителство. За напояването на овощните 
насаждения се предвижда изграждането на система за капково напояване.

Подаваната вода при капковото напояване на овощните култури е дозирана така, че да не 
се формират отпадъчни води. Същите се инфилтрират основно в кореновата система на 
овошките, като малка част се и изпарява. В тази връзка не се предвижда изграждане на локално 
пречиствателно съоръжение. За захранване на системата за капково напояване се предвижда



изграждането на тръбопровод, за който ше се подаде отделно инвестиционно предложение. 
Други дейности свързани с това инвестиционно предложение, не се предвиждат.

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

Други разрешителни свързани с инвестиционното предложение не се изискват.

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;
Реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие както на съседните 

земеделски имоти, така и на екологичните характеристики на географския район.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;
ИП не засяга пряко или косвено мочурища, крайречни области и речни устия.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;
Поземленият имот. предмет на ИП не се разполага в крайбрежна зона или морска околна

среда

4. планински и горски райони;
Не е приложимо. Поземления имот на ИП се разполага в изцяло равнинен терен, където 

липсват планински и горски масиви.

5. защитени със закон територии;
Поземлените имоти обект на ИП не попадат в защитени със закон територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Инвестиционното предложение не засяга елементи от националната екологична мрежа

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Инвестиционното предложение не засяга обекти с историческа, културна и 

археологическа стойност и в тази връзка не се очакват негативни въздействия върху 
компонентите им. Реализацията и експлоатацията на системата за капково напояване, предмет на 
ИП. не са свързани с изменение на съществуващата в района инфраструктура, което да даде 
отражение върху ландшафта на околния терен

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

Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, оказваща 
отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. В тази връзка реализирането на ИП и 
неговата експлоатация, няма да създадат каквито и да са рискови фактори по отношение 
заболеваемостта и здравето на населението.

IV. Тим 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.

Реализирането на ИП, няма окаже отрицателно въздействие върху здравето на 
населението в района.

По време на изграждане на системата за капково напояване се очаква краткотрайно, 
локално въздействие върху ландшафта, свързано с изкопните дейности, изразяващо се в появата 
на шум. вибрации и прах.

При експлоатацията на поливните системи не се генерират твърди отпадъци, нито 
отпадъчни води.

От реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху местната флора и 
фауна.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 
на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже каквото и да е 
въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително и върху тези, 
разположените в близост на обекта.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение от риск от големи аварии н/илн бедствия.

Не се очакват.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Или накратко, въздействието на обекта по време на реализацията на инвестиционното 
предложение върху околната среда ще е следното:

- Пряко като въздействие;
- Незначително като характер за обслужващите строителната техник
- Краткотрайно по време;
- Временно като продължителност:
- Локално като обхват за околната среда;
- Без кумулативен ефект.
Съгласно приетите критерии, въздействието на обекта върху околната среда при 

експлоатацията ще е следното:
- Пряко като въздействие;
- Незначително като ефект;
- Дълготрайно по време;
- Постоянно като продължителност;

Най-общо въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като 
незначително, краткотрайно, без кумулативно действие и локално само в района на имота.

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.).



Основното въздействие ще е свързано със строителството на кагжовата система. По данни 
от аналогични обекти, през строителния период въздействието ще бъде незначително в района на 
имотите и на разстояние до 20-30 m от тях, краткотрайно (продължителността на строителния 
период се очаква да бъде до 4-6 седмици).

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
Няма никаква вероятност от поява на каквото и да е вредно въздействие от реализирането 

на инвестиционното предложение. Инвестиционното предложение има изцяло положителен 
ефект и няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места. По 
време на строителните дейности от механизацията е възможно да възникне запрашаване на 
въздуха и слабо повишаване на шумовото въздействие, но то ще е минимално и краткотрайно. 
При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на инвестиционното 
намерение, няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи 
компонентите на околната среда.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието.

Въздействието от дейностите свързани с изграждането на системата за капково напояване 
ще са еднократни, свързани с процеса на строителство. По време на експлоатацията не се 
предполага възникване на въздействия.

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

Не се предвижда.

9. Възможност за ефективно намаляване на въздействията.
Не се налага включването на специални ограничителни мерки.

10. Трансграннчен характер на въздействието.
Реализирането на ИП не предполага възникването на въздействие с трансграннчен 

характер,
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.

Изграждането и експлоатацията на системата за капково напояване не предполага 
възникването на каквито и да е значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве, поради което специални мерки в това отношение не се предвиждат.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

В резултат на осигурения обществен достъп до уведомлението за инвестиционното 
предложение няма постъпили стано! 
лица/организации.
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