
Представено от „ГРИЙН ДРИЙМ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Създаване на шипкови насаждения, отглеждани по 
биологичен начин“ – по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в имоти 
землище на с. Студена, община Свиленград, област Хасково 
 

Във връзка с представено от „ГРИЙН ДРИЙМ“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за създаване на шипкови насаждения със система за 
капково напояване, в съответствие с разпоредбата на 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 ЗООС:  
След преглед на представената информация става ясно, че инвестиционното 

предложение е свързано със създаване на масиви от шипки със система за капково 
напояване в имоти в землище на село Студена. Площта е около 353.474 дка, но 
поради наличието на скали и камънаци, действителната площ на шипковите 
насаждения ще бъде 298 дка. Проектът включва закупуване на техника за обработка и 
прибиране на реколтата от шипки. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 буква „в” от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1  от ЗООС 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): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка, както и след проверка на място бе установено следното: 

Реализацията на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада в обхвата на следните защитени зони по НАТУРА 
2000: 

- BG0000212 „Сакар“ – за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, одобрена с Решение №661/16.10.2007г. на МС;  

- BG0002021 „Сакар“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-
758/19.08.2010г. на МОСВ. 

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., 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 Свиленград и кметство с. Студена. 
 


