
Представено от „ДУХЛЕВ“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Система за капково напояване на сливи, кайсии и ябълки с обща площ 
22 дка с допълнително оборудване и работна площадка за сортиране и 
калибриране на продукция“ в имоти №№ 078054, 078055, 078056, 078057, 078058, 
078059 в землище с. Момково, общ. Свиленград, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от „ДУХЛЕВ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Система за капково напояване на сливи, кайсии и ябълки с обща 
площ 22 дка с допълнително оборудване и работна площадка за сортиране и 
калибриране на продукция“ в имоти №№ 078054, 078055, 078056, 078057, 078058, 
078059 в землище с. Момково, общ. Свиленград, обл. Хасково, на основание чл. 5, ал. 
1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Хасково информира за 
следното: 

 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС): 
Инвестиционното предложение е за изграждане на нова система за капково 

напояване на сливи, кайсии и ябълки с обща площ 22.000 дка. Насажденията са 
съществуващи и се намират в имоти №№ малка част от 078055, 078056, 078057, 
078058 и 078059 в землище с. Момково, всички с НТП – Овощна градина. Също се 
предвижда и работна площадка за сортиране и калибриране на продукция, която ще се 
обособи в имот № 078054, з-ще на с. Момково. 

За водоизточник за захранване на Системата за капково напояване на сливи, 
кайсии и ябълки  с обща площ 22 дка ще бъде използван открит Водоем - Микроязовир 
- Недвижим имот – публично общинска собственост, представляващ, водоем с № 
000447 с площ 9.782 дка, НТП – водоем – язовир с надморска височина 126 м. с 
координати N 41.495830 E 26.1031.91., за  което  имаме Разрешително за водовземане 
от повърхностен воден обект, издадено от Общинска администрация – Свиленград. 
Необходимо водно количество в 100 куб.м./год. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, подлежи на процедура 
по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, 
ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково.  

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № КД-04-
736/28.12.2016 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив, ИП е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда. 

 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 

справка се установи, че имоти №№ 078054 (НТП нива), 078055 (НТП лозе, овощна 
градина, нива), 078056 (НТП овощна градина), 078057 (НТП овощна градина), 078058 
(НТП овощна градина), 078059 (НТП овощна градина), с обща площ 58,779 дка в 
землището на с. Момково, общ. Свиленград, в които се предвижда изграждане на 
система за капково напояване на сливи кайсии и ябълки с обща площ 22 дка с 
допълнително оборудване и работна площадка за сортиране и калибриране на 
продукцията не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 
„Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните 
местообитания. 



Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба 
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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и 
доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

 
 
Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград, кметство село Момково 

и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 18.01.2017 г./ 


