
Представено от ИВА ЙОНЧЕВА уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Преструктуриране и конверсия на винени лозя, чрез изграждане на 
хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на площ от 
13,1836 ха“ в имоти с №№ 205015, 205020, 090002, 090001 с обща площ 222,798 дка 
в землището на с. Щит, общ. Свиленград, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от ИВА ЙОНЧЕВА уведомление за инвестиционно 
предложение за „Преструктуриране и конверсия на винени лозя, чрез изграждане на 
хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на площ от 13,1836 
ха“ в имоти с №№ 205015, 205020, 090002, 090001 с обща площ 222,798 дка в 
землището на с. Щит, 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 ново и предвижда преструктуриране и 
конверсия на винени лозя - изграждане на хидромелиотативно съоръжение – система 
за капково напояване на площ от 13,1836 ха намиращи се в землището на с. Щит, 
община Свиленград. Инвестиционното предложение не предвижда строителство на 
обслужваща сграда и не е свързано с необходимост от изграждане на техническа и 
пътна инфраструктура, ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. 

Изграждането на ситемата за капково напояване ще се осъществи на площ от 
13,1836 ха. Имотите с обща площ от 222.798 дка се ползват от възложителя съгласно 
Договор за аренда на земеделска земя и Договори за отдаване под наем на 
земеделска земя. Изграждането на система за капково напояване, включва 
изпълнението на следните дейности: транспорт, разтоварване, разнасяне, разгъване, 
полагане на тръби и фитинги; машинен изкоп и обратно засипване; монтаж на фасонни 
части, водовземни и командни възли; разнасяне, разпъване, монтаж на капковия 
маркуч по опорната конструкция, водна проба. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата 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. 

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

разнообразие (ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената 
справка се установи, че имотите в които ще се реализира инвестиционното 
предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона 
за биологичното разнообразие - BG0000212 „Сакар”, определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, 
приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. и BG0002021 „Сакар”, 
определена съгласно изискванията на Директива 2009/149/ЕЕС за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. на Министъра на околната среда и 
водите /ДВ бр. 72 /2010 г./. 

Предвид разписаните в чл. 7 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., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), етапи на 
оценка е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата 
за ОС и бе установено, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо 



режима определен в Заповед № РД-758/19.08.2010 г., за обявяване на BG0002021 
„Сакар”. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване в горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал. 
4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград и кметство село Щит. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 28.12.2016 г./ 


