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Изх. №ПД-30(2)/16.03.2016г. 

 

До 

Грейп Агро 2015 ЕООД 

 

 

ОТНОСНО: Подмяна на сортовия състав и създаване на млади лозови насаждения с 

пазарно ориентирани сортове за производство на бели и червени вина и изграждане на 

хидромелиоративни съоръжения- системи за капково напояване в имоти в землището на 

с.Шишманово, общ.Харманли. 

 

Във връзка с Ваше искане с Вх.№ ПД-30(2)/14.03.2016г. на РИОСВ-Хасково за отстраняване 

на непълноти на представените в ДФЗ документи (съгласно писмо на ДФЗ с Изх.№ 01-

2600/1867/07.03.2016г.) относно инвестиционно предложение за подмяна на сортовия състав 

и създаване на млади лозови насаждения с пазарно ориентирани сортове за производство на 

бели и червени вина и изграждане на хидромелиоративни съоръжения- системи за капково 

напояване в имоти в землището на с.Шишманово, общ.Харманли, на основание чл.6а от 

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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 

30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Подмяната на сортовия състав и създаването на млади лозови насаждения с пазарно 

ориентирани сортове за производство на бели и червени вина и изграждането на 

хидромелиоративни съоръжения- системи за капково напояване в имоти в землището на 

с.Шишманово, общ.Харманли, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, възложителят предвижда подмяна на сортовия състав и 

създаване на млади лозови насаждения с пазарно ориентирани сортове за производство на 

бели и червени вина и изграждане на хидромелиоративни съоръжения- системи за капково 

напояване в имоти в землището на с.Шишманово, общ.Харманли. Предвидените дейности 

ще се реализират в следните имоти: 041005, 041032, 041045, 041007, 041042, 041024, 041043, 

041001, 041034, 041031, 041028, 041024, 041006, 041033, 041039, 041036, 041035, 041023, 

041012, 041027, 042017, 042007, 042020, 042006, 042001, 042026, 042027, 042016, 042019, 

042010, 042011, 042028, 042009, 043017, 043009, 043016, 043007, 043013, 043010, 044047, 

044021, 044051, 044004, 044003, 044005, 044017, 044044, 044023, 044032, 044024, 044022, 

044010, 044049, 044045, 044043, 044020, 044042, 044040, 044026, 044007, 044041, 044038, 

044039, 044036, 041020, 041016, 041014, 041019, 041017, 041038, 042022, 043020, 043014, 

044015, 044011, 044030, 044050, 044006 в землището на с.Шишманово. Имотите са с НТП 

лозе, общата им площ е 272,168 дка. В имотите, където се намират лозята има изградена 

система за капково напояване, която е преценена с Решение № ХА-18 ПР/2011г. на 

Директора на РИОСВ-Хасково.  Част от имотите са предоставени за възмездно и временно 

ползване на Грейп Агро 2015 ЕООД, чрез сключен договор за аренда, а за останалите имоти е 

сключен договор за преарендуване на земеделска земя. 

Имотите предмет на инвестиционното предложение  не попадат в границите на защитени 

територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени 

зони от екологичното мрежа Натура 2000. Най- близко разположени до площта предмет на 

инвестиционното предложение е защитена зона BG0000578 „Река Марица” приета с 

Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 



Дейностите, които предвижда Възложителят не попадат самостоятелно в обхвата на някои от 

позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не 

намираме основание предвижданите дейности да се считат за разширение или изменение на 

инвестиционно предложение, които могат да предизвикат значително отрицателно 

въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, поради което не 

е необходимо провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение за  подмяна на сортовия състав и създаване на млади лозови 

насаждения с пазарно ориентирани сортове за производство на бели и червени вина и 

изграждане на хидромелиоративни съоръжения- системи за капково напояване в имоти в 

землището на с.Шишманово, общ.Харманли, при реализацията му няма вероятност от 

отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000578 „Река Марица”. 

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

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 

 


