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До   

ЗП Илхан Шабан  

 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни 

насаждения от лавандула, арония в имоти в землище на с. Браница, общ. Харманли, 

закупуване на земеделска техника и инвентар” 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-1215/05.12.2016г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 

уведомяваме следното: 

 

 

Инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от лавандула, 

арония в имоти в землище на с. Браница, общ. Харманли, закупуване на земеделска 

техника и инвентар” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

ИП предвижда да се създаде 300 дка насаждение от лавандула и арония в землищата на 

с. Браница, общ. Харманли. Общата използвана площ за реализиране на 

инвестиционното намерение е 300 дка, от които: лавандулови насаждения – 150 дка, 

арониеви насаждения – 150 дка. Проектът включва закупуване на техника за обработка 

и прибиране на реколтата. Основни дейности по създаването на трайните насаждения 

са почистване на храсти и треви, обработка на почвата (продълбочаване, подравняване, 

дисковане и др), маркиране, трасиране изкопаване на ямки, засаждане на посадачния 

материал, наторяване с тор от червен калифорнийски червей, поливка с водоноска при 

необходимост. 

 

Не е необходима нова пътна инфраструктура; Ще се използват съществуващите полски 

пътища. Няма да има строителство. Няма изкопни работи. Няма взривни дейности. 

Няма да се използва хидромелиоративно напояване. 

 

Така заявеното инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от 

лавандула, арония, закупуване на земеделска техника и инвентар” без система за 

капково напояване, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на 



Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи 

на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури. 

 

Посочените имоти  с №№ 107002, 134020, 140007, 141002, 171009, 175005, 180011, 

199021, 199023, 200020, 99007, 99012, 101007, 101013, 101018, 103003, 104004, 106007, 

107003, 117002, 117008, 127005, 132007, 134009, 134017, 134022, 134028, 141001, 

146003, 146005, 147006, 147007, 147008, 172002, 172004, 172005, 172007, 172019, 

173002, 177001, 179002, 179004, 180008, 182005, 198002, 198007, 198009, 199009, 

199014, 200002, 200003, 200011, 200021, 200022, 200030, 200031, 200200, 107002, 

134020, 140007, 141002, 171009, 175005, 180011, 199021, 199023, 200020, 99007, 99012, 

101007, 101013, 101018, 103003, 104004, 106007, 107003, 117002, 117008, 127005, 

132007, 134009, 134017, 134022, 134028, 141001, 146003, 146005, 147006, 147007, 

147008, 172002, 172004, 172005, 172007, 172019, 173002, 177001, 179002, 179004, 

180008, 182005, 198002, 198007, 198009, 199009, 199014, 200002, 200003, 200011, 

200021, 200022, 200030, 200031, 200200 в уведомлението в землище на с. Браница, общ. 

Харманли  предмет на ИП,  не попадат в границите на защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии и в обхвата  на защитени зони по смисъла на Закона 

за биологичното разнообразие. Близко разположена е -  BG 0000212 „Сакар”, 

определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г.  

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, 

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

горецитираната  защитена зона BG 0000212 „Сакар” за опазване на природните 

местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 

преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Създаване на трайни 

насаждения от лавандула, арония в имоти в землище на с. Браница, общ. Харманли, 

закупуване на земеделска техника и инвентар” е, че не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

 

Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 

получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 

актове. 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- 

Хасково за промените.   

 

инж. Д. Илиев 

 Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

 
 


