
 

Представено от „Био Сакар“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 

„Изграждане на напоителна система за трайни насаждения - орехи и бадеми, намиращи се 

в село Студена, община Свиленград, закупуване на необходим инвентар и изграждане на 

сондажни кладенци” в имоти с № 016003, 018003, 060022, 112005 в землище на село 

Студена, община Свиленград. 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № В-213/25.08.2016г., допълнителна информация относно горепосоченото и на основание 

чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Наредбата за ОВОС) Ви информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда: 

От представената информация става ясно, че планирате изграждане на напоителна система 

за трайни насаждения - орехи и бадеми, намиращи се в село Студена, община Свиленград, 

закупуване на необходим инвентар и изграждане на сондажни кладенци. 

Напоителната система ще включва поставяне на капково напояване на вече създадени, и 

новосъздаващи се в момента орехови и бадемови градини, намиращи се в землището на село 

Студена, община Свиленград и поставяне на резервоари за вода. Нужните количества вода за 

захранване на капковото напояване ще се осигурят от подземни води с изграждане на СК. 

Инвестицията ще се извърши на територията на 4 кадастрални имота с номера 016003, 

018003, 060022, 112005, с обща използваема площ от 108 декара, разделени на 4 поливни 

полета. Предвижда се и закупуване на необходимата за функционирането на системата техника 

и инвентар. 

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив с изх. 

№ КД-04-562/18.11.2016 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 

ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата 

на т. 1, буква „в” и т. 2, буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от 

същия, инвестиционното предложение 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: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи следното: Предвижда се изграждане на напоителна система за трайни насаждения – орехи 

и бадеми намиращи се в ПИ112005, 018003, 016003 и 060022 в земл. на с. Студена, общ. 

Свиленград, обл. Хасково. Създаването на трайни насаждения от орехи и бадеми в посочените 

имоти е съгласувано с Решение №ХА-13-ОС/2015г. на РИОСВ-Хасково. 

Горепосочените имоти не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии, но попадат изцяло в следните защитени зони по НАТУРА 2000: 

 BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение №661/16.10.2007г. за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна; 

 BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед №РД-758/09.08.2010г. на МОСВ, за 

опазване на дивите птици. 

За ИП е извършена проверка за допустимост на основание чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2, 

която показа че ИП е допустимо спрямо режимите по Заповед №РД-758/09.08.2010г. на МОСВ за 

обявяване на Защитена зона „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, която процедура се 

съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство с. Студена и община Свиленград. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 29.11.2016г./ 


