
Представено от „ХРАН АГРО КОМЕРС“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Изграждане на система за капково напояване на лозов 
масив с обща площ от 49,7221ха“ в имот с №027001 в землището на с. 
Славяново, общ. Харманли, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от „ХРАН АГРО КОМЕРС“ ООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на 
лозов масив с обща площ от 49,7221ха“ в имот с №027001 в землището на с. 
Славяново, общ. Харманли, 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 предназначено за изграждане на 

хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на лозови 
насаждения от винени сортови и има за цел да осъществи напояване на насаждението 
през топлия период на годината. Системата ще бъде изградена на земеделски земи с 
обща ефективна площ на насаждението 49,7221ха. Системата за капково напояване е 
предложена във вариант автоматизирана. 

Като основен водоизточник ще се използва резервоар за вода с обем 100 м3. 
Захранването на резервоара с поливна вода ще се осъществи с автомобилна 
цистерна. Поливната вода се доставя от резервоара до полетата за напояване, чрез 
помпено – филтърна група. 

Нужните количества вода за напояване ще се осигурят от „Напоителни системи“ 
ЕАД – клон Хасково, за което има сключен предварителен договор, че има нужните 
количества за напояване. 

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-
766/13.01.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив, ИП е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на 
околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. 

 
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 имот № 027001, в който ще се реализира ИП, не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 
както и в защитени зони по НАТУРА 2000, най-близко разположена е защитена 
зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 
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 цитираните защитени 



зони 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 Харманли, кметство село Славяново 

и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 18.01.2017 г./ 


