
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за 

преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП 

(по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС) 

 

„Създаване на малиново насаждение със система за капково 

напояване и проектен сондажен кладенец“ в имот № 63553.1.7 в 

землището на с.Ръжево и имоти №№ 772004, 076017 в землището на 

с.Черноземен, община Калояново, област Пловдив. 

                         Възложител: „ПЛОДОВИТА“ ЕООД 
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УВОД 

Настоящата информация относно преценка на необходимостта от извършване на 

ОВОС е изготвена въз основа на писмо на РИОСВ – гр. Пловдив, изх. № ОВОС-612/ 

07.07.2017 г. По обем и съдържание същата отговаря на изискванията на Приложение 2 

към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (обн.ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.12/2016 г) 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, 

седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

„ПЛОДОВИТА“ ЕООД, с адрес гр.София, ул.„Ралевица“ № 16,                        

ЕИК 202215740 

2. Пълен пощенски код: гр.София, ул. „Ралевица“ № 16 

3. Телефон, факс и e-mail: 

4. Лице за контакти: инж. Тодор Тодоров 0898/899 211 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Резюме на предложението 

Инвестиционното предложение е ново и предвижда създаването на малиново 

насаждение върху 3 броя имоти с обща площ 52,510 дка и изграждане на система за 

капково напояване с проектен сондажен кладенец (СК) разположен в имот № 63553.1.7. 

Имот № 63553.1.7 е разположен в землището на с.Ръжево, а имоти № 772004 и № 

076017 в землището на с.Черноземен, община Калояново. Имотите са собственост на 

Възложителя. 

Предвижда се СК да бъде с дълбочина до 25 м, обсаден с PVC колона ф160мм. Той 

ще ползва подземни води от кватернерния водоносен хоризонт. 

Изграждането на насаждението от малини ще стане след изготвяне на проекти за 

засаждане на насажденията и системата за капково напояване с водоизточник 

новопроектиран сондажен кладенец. 

Схемата на засаждане на малините ще бъде съобразена със съществуващата 

инфраструктура, габаритите на селскостопанската техника за обработка, както и с 

изискванията на системите за капково напояване. 

Традиционните селскостопански практики по отглеждане на малините включват: 

повърхностна обработка на междуредията, торене, пръскане с хербициди за борба с 

плевелите и вредителите, напояване, беритба и др. 

Водовземането ще става от Кватернерния водоносен хоризонт. Подземното водно 

тяло е „Порови води в Неоген - Кватернер – Пазарджик – Пловдивски район“ с код 

BG3G00000Q018. 

Необходимите водни количества за напояване на малините са определени на базата 

на технологичната норма за напояване чрез системи за капково напояване.  

Напояване ще се извършва 5 месеца в годината (от 15 април до 15 сертември), като 

се предвижда по 1 поливка месечно, или общо 5 броя поливки.  

Общият годишен обем вода за напояване е Wгод = 10502 м3/год 
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2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

Земеделската земя, върху която ще се създаде насаждение от малини със система за 

капково напояване, е с обща площ от 52,510 дка, включваща 3 имота. Те са разположени в 

местност „Лозята“, в землището на с.Ръжево и в местност „Черноземен“ в землището на 

с.Черноземен, общ. Калояново и по преценка на Възложителя са пригоден за отглеждане 

на малини. Поливането на растенията е едно от най-важните мероприятия за 

реализирането на добив на качествена продукция. 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 полива, както и за подаване на торове. 

 

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

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и 

кумулиране с други предложения 

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и 

одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта. 

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи 

Собствените имоти са предвидени специално за създаване на насаждение от 

малини. Предвид на това не са разглеждани алтернативи. 

 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството 

Малиновото насаждение ще се създаде в 3 броя имоти с обща площ 52,510 дка в 

землищата на с.Ръжево и с.Черноземен, община Калояново. Площите отстоят на около 

160м западно от регулацията на с.Ръжево и на около 600 м източно от регулацията на 

с.Черноземен.  

Описа на имотите е представен в следващата таблица: 

№ имот №  площ, дка землище местност НТП  нови насаждения 

1 63553.1.7 46,636 с.Ръжево Лозята ливада малини 

2 772004 4,088 с.Черноземен Черноземен нива малини 

3 076017 1,786 с.Черноземен Черноземен нива малини 

  общо 52,510      малини 

 

Категорията на земята при неполивни условия е четвърта и е пригодна за отглеждане 

на малини. 

За временни дейности по време на създаване на насаждението, изграждане на 

системата за капково напояване и сондажния кладенец ще се използват свободните площи 

от имотите. 

Проектният СК ще се изгради в имот № 63553.1.7 и има следните координати: 
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Географски координати WGS 1984 г. Геодезични координати 1970 г. 

N E X Y Н 

42°22'32.452" 24°47'40.994'' 4568744.52 8619729.92 210.00 м 

 

Приложена е скица на имота с означено мястото на проектния СК в М 1:4000. 

Местоположението на имотите е показано на приложените скици. 

  

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

включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни 

вещества от приложение № 3 към ЗООС 

Малиновото насаждение ще се създаде върху 52,510 дка (бруто) земеделска земя, 

обхващаща 3 броя имоти в землищата на с.Ръжево и с.Черноземен, общ.Калояново. 

Схемата на засаждане на малиновото насаждение ще бъде съобразена със 

съществуващата инфраструктура, габаритите на селскостопанската техника за обработка, 

както и с изискванията на системата за капково напояване. 

Системата за капково напояване на малиновото насаждение включва: 

- изграждане на филтърна площадка, върху която ще бъдат монтирани филтри за 

механично пречистване на водата и торосмесител за автоматично подаване на торове, чрез 

системата за капково напояване; 

- изграждане на подземна разпределителна мрежа от РЕ тръби със съответната 

арматура (спирателни кранове, въздушници, регулатори на налягане и др.), чрез които ще 

се образуват отделните поливни батерии за капковото напояване на насаждението; 

- засаждане на малиновото насаждение и полагане на РЕ шлаух с 

капкообразуватели по цялата дължина на редовете. 

При отглеждане на малиновото насаждение ще се извършват традиционни 

селскостопански дейности -  повърхностна обработка на междуредията, напояване, 

пръскане с хербициди за борба с плевелите и вредителите, беритба и др. 

Съгласно Наредба за нормите за водопотребление (ПМС № 371/ 22.12.2016г, ДВ 

бр.103/ 2016г), имотите попадат в Хидромелиоративен район към II агроклиматична 

група. Съгласно Таблица № 3, т.27 брутната напоителна норма при капково напояване на 

малини възлиза на Мбр = 200 м3/дка. 

Годишната водна маса е: Wг = 52,510 дка х 200 м3/дка = 10502 м3/год 

Напояването се извършва 5 месеца в годината (от 15 април до 15 септември), по 1 

поливка на месец, при което брутната поливна норма е : 

mбр = 200 : 5 = 40 м3/дка 

Необходимата водна маса за една поливка е: 

Wпол = 52510 дка х 40 м3/дка = 2100,4 м3/пол 

Една поливка се осъществява в рамките на една десетдневка (10 дни) при 16 часов 

полив (2 смени х 8 часа). Тогава необходимото водно количество е: 

Q = 2100,4 : 10 : 16 : 3,6 = 4,14 л/сек ≈4,2 л/сек 

За реализацията на инвестиционното предложение няма необходимост от 

изграждане на нова техническа инфраструктура.  
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На площадката няма опасни химични вещества и такива не се формират при 

експлоатацията му. Торовете и препаратите се доставят до филтърната площадка и 

веднага се влагат в системата за капкуване. 

 

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

Създаването и експлоатацията на трайното насаждение от малини не е свързано с 

необходимост от изграждане на нови пътища. Площите са разположени на около 160 м 

източно от регулацията на с.Ръжево и има полски пътища до него. 

В отделните имоти, съобразно изготвените проекти ще се предвидят черни пътища, 

свързани с по-добрата експлоатация на системата за капково напояване и обработката на 

малините. 

 

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 

Създаването на трайното насаждение от малини ще стане по специален проект. За 

системата за капково напояване ще се изготви отделен проект. За сондажния кладенец ще 

се изготви проект за изграждане. След което ще се извършат строителните работи по 

системите за напояване и филтърната площадка, ще се прокара сондажния кладенец и ще 

се засадят малините. Едва тогава ще започне експлоатацията на създадената капкова 

система и грижи по отглеждане на насажденията. 

На този етап не се предвиждат мероприятия по закриване на обекта. 

 

9. Предлагани методи за строителство 

Строителните дейности ще се извършват при изграждането на сондажния кладенец, 

филтърната площадка, системата за капково напояване на площите. Същите включват 

традиционни методи за хидромелиоративно строителство. За сондажния кладенец се 

предвижда сондиране на дълбочина до 25 м и обсаждане с PVC тръби Ø160 мм. 

Предвиждат се изкопи за полагане на разпределителните PЕ тръбопроводи. Те са с 

дълбочина до 1,0 м и ще се извършва механизирано. Площадката за филтрите ще бъде 

подравнена и при необходимост бетонирана, без да се унищожава хумусния слой. 

 

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

и експлоатацията 

По време на създаване на малиновото насаждение ще се използва готов посадъчен 

материал. При изграждането на СК ще се използват единствено гориво за строителните 

машини при неговото сондиране, PVC тръби за обсаждането му и филц за изграждане на 

филтъра. При изграждането на системата за капково напояване ще се използват гориво за 

строителната механизация и традиционни строителни материали – PЕ тръби, свързващи 

фасонни части, шлаухи и др. Всички материали ще се доставят от търговската мрежа и от 

лицензирани фирми. 
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По време на експлоатацията ще се използват горива за селскостопанската техника и 

помпата, вода от сондажа за напояване на насажденията, торове и хербициди за 

растителна защита. 

Системите за капково напояване са едни от най-икономичните по отношение 

разхода на вода. Те подават необходимата поливна норма директно в кореновата система 

на насажденията, като навлажняват само ивицата по протежение на редовете, без 

останалата площ в междуредията. 

Съгласно организацията на полива и извършените технологични разчети, 

максималния дебит на СК е определен на Qmax = 4,2 л/с.  

Общата необходима годишна водна маса възлиза на Wгод = 10502 м3/год = 0,33 

л/сек. Дневното водно количество е Qден = 210 м3/ден = 2,43 л/сек. 

 

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

третиране 

По време на строителството на системата за капково напояване ще се формират 

незначителни количества строителни отпадъци и смесени битови отпадъци от работния 

персонал. Строителните отпадъци ще се събират в контейнери и ще се изхвърлят на 

оторизирани депа, определени от Кмета на община Калояново. Битовите отпадъци ще се 

събират в полиетиленови торби и ежедневно ще се изхвърлят в контейнерите за битови 

отпадъци на с.Ръжево. 

Шламът (смес от глина, земни маси сходни на изкопните), получен при 

сондирането ще се събират в яма, която след приключване на сондажните работи ще бъде 

почистена и рекултивирана. Шламът ще се извози със строителните отпадъци. 

По време на експлоатацията ще се формират основно смесени битови отпадъци от 

работниците и опаковки от торове и препарати за растителна защита. Битовите отпадъци 

ще се събират в полиетиленови торби и ежедневно ще се изхвърлят в контейнерите за 

битови отпадъци на с.Ръжево. Опаковките от торове и препарати, с кодове 150101 и 

150110*, ще се събират разделно и ще се предават на лицензирани фирми за 

оползотворяване или обезвреждане. Образуваните смесени битови отпадъци от 

работниците ще се събират в полиетиленови торби и ежедневно ще се изхвърлят в 

контейнерите за битови отпадъци на с.Ръжево. 

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда 

Няма информация за разглеждани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, защото такива не се очакват, понеже ще се извършва 

традиционна селскостопанска практика. При строителството и експлоатацията няма да се 

засягат други съседни площи. 

 

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) 
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Създаването и експлоатацията на трайно насаждение от малини и система за 

капково напояване е свързано с реализирането на площадка за филтрите на системата за 

капково напояване и изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води. 

 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение 

Изграждането на нов сондажен кладенец, ще стане след издаване на разрешително 

за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. Разрешителното се 

издава от директора на Басейнова дирекция „ИБР“ – гр.Пловдив. Експлоатацията на 

сондежнаия кладенец ще стане след издаване на Заповед за въвеждане в експлоатация на 

СК от Директора на БДИБР – Пловдив. 

 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 

Малиновото насаждение ще бъде създадено върху земеделски земи, разположени 

на около 160 м западно от регулацията на с.Ръжево и на около 600 м източно от 

регулацията на с.Черноземен. 

Обектът е свързан с извършването на традиционни селскостопански дейности по 

отглеждането и капково напояване на насажденията. Те не са свързани с отделянето на 

вредни емисии, шум и вибрации, които да създават дискомфорт на околната среда. 

Не се очаква замърсяване на околната среда. 

 

16. Риск от аварии и инциденти 

От дейността при реализирането и експлоатацията на инвестиционното 

предложение не съществува риск от аварии и инциденти по отношение на околната среда. 

При изграждане на сондажния кладенец, трайното насаждение и системата за капково 

напояване работният персонал следва да спазва правилата по безопасност и охрана на 

труда за този вид дейност. 

 

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 

Насаждението от малини ще се създаде върху 52,510 дка земеделска земя, 

обхващаща имоти № 63553.1.7 от землището на с.Ръжево и №№772004, 076017 в 

землището на с.Черноземен, общ. Калояново.  

Проектният сондажен кладенец ще се изгради в имот № 63553.1.7 в землището на 

с.Ръжево и има следните координати. 
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Географски координати WGS 1984 г. Геодезични координати 1970 г. 

N E X Y Н 

42°22'32.452" 24°47'40.994'' 4568744.52 8619729.92 210.00 м 

 

Площите на малиновото насаждение не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони по Натура 2000. Най-

близката защитена зона е „Река Стряма“ (BG0000429). 

Близо 2/3 от имот № 63553.1.7. (северната част на имота) попада в пояс II и пояс III 

на СОЗ около 2 броя ШК на ПС„Черноземен“ за ПБВ на група с.Черноземен – с.Ръжево. 

Точката на проектния сондажен кладенец попада в пояс III на СОЗ. Имотите в землището 

на с.Черноземен попадат в пояс II на СОЗ. 

 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към 

площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи 

планирани ползватели на земи 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти, собственост на 

Възложителя. От всички страни масивът граничи със земеделски земи, които се използват 

по предназначение.  

С реализирането на инвестиционното предложение няма да се промени 

съществуващата земеделска практика в съседните имоти. Достъпът до имота е много 

добър, като има осигурени няколко подхода от стопанските пътища в района. 

 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се наруши 

земеползването в съседните поземлени имоти. От дейността при изграждането и 

експлоатацията на трайното насаждение и системата за капково напояване, не се очаква 

замърсяване на почвите в съседните земеделски земи. Те ще се използват съобразно 

одобрените земеразделителни планове. 

 

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 

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в 

границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Не попада и в границите на защитени зони по Натура 2000. 

Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3а от 

ЗВ. Уязвимите зони въвеждат изисквания за прилагане на най-добри налични техники в 

земеделието.  

По-голямата част от площите попадат в пояс II на СОЗ на 2 броя ШК на 

ПС„Черноземен“ за ПБВ на с.Черноземен – с.Ръжево, община Калояново. 
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Точката на проектния СК попада в пояс III на СОЗ. 

 

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси 

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси не се променят. 

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположение 

Площите, върху които ще се изгради трайното насаждение са определени от 

Възложителя специално за разглежданото инвестиционно предложение. Поради това не се 

разглеждат други алтернативи относно местоположението му. 

Мястото на сондажния кладенец е определено след подробни хидрогеоложки 

проучвания на засегнатите площи и съобразно изграждането на системата за капково 

напояване. 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

1. Въздействие върху: 

 Хората и тяхното здраве – няма и не се очаква; 

 Земеползването – земеползването в съседните земеделските земи не се засяга; 

 Материалните активи – не се засягат материални активи на други собственици; 

 Атмосферния въздух – качеството на въздуха в района не се засяга, тъй като няма 

източници на емисии, освен от традиционната селскостопанска практика; 

 Водите – не се засяга съществено съществуващия режим на повърхностните и 

подземните води. За водоизточник и водовземане, за системата за капково 

напояване, се предвижда изграждането на един нов сондажен кладенец. Това ще 

стане след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови 

водовземни съоръжения от директора на Басейнова дирекция „ИБР“ – гр. Пловдив. 

 Почвата – няма да се засегне и ще запази качествата си; 

 Земните недра – не се засягат; 

 Ландшафта не се променя – запазва се селскостопанския характер; 

 Природните обекти – не се засягат; 

 Минералното разнообразие – не се засяга; 

 Биологичното разнообразие и неговите елементи – флората и фауната не се засягат 

съществено (площите са земеделска земя и граничат с такива), липсва трайна 

дървесна растителност и местообитания на редки и защитени видове; 

 Защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности – не 

се засягат; 

 Очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси – не се 

очаква въздействие; 
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 Различни видове отпадъци и техните местонахождения – опаковките от 

използваните торове и препарати ще се събират разделно и ще се предават за 

обезвреждане и оползотворяване на лицензирани фирми; 

 Рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации – няма; 

 Генетично модифицирани организми – не се очаква появата им. 

 

2. Въздействие върху елементи на  Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение 

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в 

границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Не попада в границите на защитени зони по Натура 2000. Най-близката защитена зона е 

„Река Стряма“ (BG 0000429). 

До момента земите са обработваеми. Поради това, не се очаква негативно 

въздействие от страна на реализирането на инвестиционното предложение, върху 

предмета и целите на опазване на защитената зона. 

 

3. Вид на въздействието – непряко, краткотрайно. 

4. Обхват на въздействието – локален. Няма засегнато население, растителни и 

животински видове. 

5. Вероятност на поява на въздействието – ниска. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието – дълготрайна, 

периодична, обратимо. 

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 

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени 

отрицателни въздействия по отношение компонентите на околната среда и здравето на 

хората. По отношение опазване на подземните води, следва да се спазват забраните и 

ограниченията, съгласно Наредба № 3 за СОЗ. 

Не са заложени други специални мерки. 

8. Трансграничен характер на въздействията – няма трансгранични 

въздействия. 

  

Приложения: 

- Скици на имотите  

- Скица на проект за сондаж в М 1:4000 


