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РЕШЕНИЕ № ХА-01-ОС/2017 г. 
 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 
 
На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 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.) във връзка с чл.6а, т.2 от същата и представената от възложителя писмена 
документация с Вх.№ ПД-1231/06.12.2016г.  

Р Е Ш И Х: 

Съгласувам инвестиционно предложение за създаване на лозов масив с десертни сортове в 
имот № 078001, изграждане на оранжерии в имоти №№ 078001, 078008, 078009, 078010 и 
система за торовнасяне в оранжерия в имот № 078001 в землището на с.Момково, 
общ.Свиленград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, 
предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

Местоположение: имоти №№ 078001, 078008, 078009, 078010  с обща площ 43,308 дка в 
землището на с.Момково, общ.Свиленград.   

Възложител: Буглата ООД, ЕИК 201037402, адрес: гр.Пловдив, ул.Цар Иван Шишман № 9, 
вх.Б, ет.партер 

Обща информация за инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти №№ 078001 (НТП нива), 078008 
(НТП лозе), 078009 (НТП лозе), 078010 (НТП лозе) с обща площ 43,308 дка в землището на 
с.Момково, общ.Свиленград. Предвижда се създаване 15,932 дка трайни насаждения с 
десертни сортове лозя в имот № 078001, изграждане на специализирана оранжерия за плодове 
на насаждения от десертни лозя на площ от 39,155 дка в имоти №№ 078001, 078008, 078009, 
078010  и система за торовнасяне в оранжерията в имот № 078001 на площ от 16,356 дка т.е. в 
имот № 078001 ще се създаде лозово насаждение с оранжерия и система за торовнасяне, а в 
имоти №№ 078008, 078009, 078010 ще бъдат изградени две оранжерии, съответно на площ от 
10,249 дка и 12,550 дка. Изграждането на лозов масив с десертни сортове в имот № 078001 
включва следните дейности: предпосадъчна подготовка (продълбочаване през 100 см на следа 
с дълбочина 80 - 90 см; дълбока оран 50 - 60 см; разхвърляне на торове; култивиране на 
диагонал 15 - 20 см); засаждане (доставка на сертифициран посадъчен десертен лозов 
материал, подготовка за засаждане и ръчни манипулации на посадъчен материал, обрязване на 
коренова система и накисване във вода, маркиране на редове по парцели крайни точки на 
начални редове, засаждане, комплект от индивидуални опорни стоманени поцинковани 
колчета h 120 см, със закрепваща стоманена поцинкована скоба към основна носеща тел; 
поставяне и утъпкване); изграждане на подпорна конструкция (вътрешни носещи колове, 
основна (носеща) стоманена Zn+Al покритие тел, спомагателна стоманена (двойка) Zn+Al 
покритие тел, окачвачи за тел, разпределяне и фиксиране на материали по терена: колове, 
набиване на колове, разнасяне и фиксиране на тел на крайни и вътрешни колове, цялостно 
обтягане на конструкцията, фиксиране на идивидуални опорни колчета към основна носеща 
тел). Междуредовото разстояние е 250 см, вътрередовото разстояние е 130 см, предвидения 



брой лози в дка е 308 бр. Предвидено разстояние между метални колове е 800 см, носещ тел на 
разстояние от земята е около 90 см, първа двойка спомагателна тел на 40 см. от носещ тел, 
втора двойка спомагателна тел на 50 см. от първата. 

Инвестиционно предложение не предвижда водовземане за питейни, промишлени и други 
нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 
и/или подземни води, не предполага генериране на  отпадъци и не представлява риск за 
замърсяване на почвата и водите. 

След преглед на внесеното по чл.10 от Наредбата за ОС уведомление, допълнителна 
информация и направена справка беше установено, че имотите предмет на инвестиционното 
предложение попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар” приета с Решение на 
МС №661/16.10.2007г.  за опазване на природните местообитания. В имотите няма установени 
природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона. 

Съгласно представената информация, площта на инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 
настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на чл.2, 
ал.1, т.2 от Наредбата по ОС и подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ от 
същата Наредба.  

Така заявеното инвестиционно предложение не е свързано с изграждане на 
хидромелиоративни съоръжения за напояване и първично залесяване или обезлесяване с цел 
промяна на предназначението на земята. Предвид гореизложеното инвестиционното 
предложение 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.  

Съгласуването на инвестиционно предложение за създаване на лозов масив с десертни сортове 
в имот № 078001, изграждане на оранжерии в имоти №№ 078001, 078008, 078009, 078010 и 
система за торовнасяне в оранжерия в имот № 078001 в землището на с.Момково, 
общ.Свиленград се основава на следните 

МОТИВИ: 

1. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага увреждане, фрагментация 
или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове предмет на 
опазване в защитената зона, тъй като имотите, в които ще се реализира инвестиционното 
предложение са с НТП „нива“ и „лозе“ и не представляват природни местообитания. 

2. Предвид местоположението, характера и времетраене на дейностите по създаване на 
насажденията и изграждане на оранжериите не се предполага дълготрайно безпокойство на 
видовете предмет на опазване в зоната, което да доведе до изменение в плътността и 
структурата на популациите им. 

3. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие върху защитената зона. 

4. Промяната на НТП на имот № 078001, с площ 20,500 дка от „нива“ в „лозе“ няма да доведе 
до кумулиране на въздействия върху защитената зона. 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се съгласува 
при спазване на следните 

 



УСЛОВИЯ: 

1. Да не се допуска трайно депониране на отпадъци в границите на защитената зона, същите 
де се извозват до съответните депа.   

2. При реализацията на инвестиционното предложение да не се изграждат временни пътища и 
помощни площадки извън границите на имотите предмет на инвестиционното предложение. 

3. С цел предотвратяване на фрагментация на природни местообитания и местообитания на 
видове, при реализация на инвестиционното предложение да не се изгражда ограда на имотите 
предмет на инвестиционното предложение. 

 
Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува само за конкретното 
местоположение и заявените параметри. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото 
решение, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- 
дневен срок след настъпване на измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, 
виновните лица носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от 
Закона за биологичното разнообразие.   

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване 
на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не 
може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата 
нормативна уредба по околна среда. 

Съгласно чл.31, ал.23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване 
на вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, ако в 
продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне 
действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или по 
одобряване на плана или програмата. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред 
Министъра на МОСВ или Административен съд Хасково. 

 
Дата: 06.01.2017 г.  

 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по   
околната среда и водите- Хасково 
 


