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Изх. № ПД-219/31.05.2012г. 

 

До 

Светла Веселинова Сидерова 

 

Копие: 

До кмета на общ. Харманли, обл. Хасково 

До кмета на с. Българин, общ. Харманли 

 

 

ОТНОСНО: Преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС за инвестиционно 
предложение: “Изграждане на система за капково напояване на съществуващ лозов масив”, 
в имот с № 058027 местност „Дюзлюка”, землище на с. Българин, общ. Харманли, обл. 
Хасково  

 

 

Уважаема г-жо Сидерова, 

 
Приемаме представеното уведомление като информиране на компетентния орган по 
околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, 
ДВ бр.91/2002г., изм. ДВ. бр.32 от 24.04.2012г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. ДВ бр. 3 от 11 Януари 
2011г.). На основание чл.5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме за следното: 

 

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

среда (ЗООС):  
Инвестиционното предложение за изграждане на система за капково напояване на лозов 
масив, в имот с № 058027 местност „Дюзлюка”, землище на с. Българин, общ. Харманли 

попада в т. 1, в) на Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г.). 
Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 
Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 
За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Хасково следните 
документи: 

1. Един екземпляр на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител 
подробно разработена информация по Приложение № 2 от Наредба по ОВОС;  

2. Принципно съгласие от община Харманли за ползване на общински водоизточник.   
3. Писмено уведомяване на кметствата на община Харманли и село Българин за 

инвестиционното предложение; 
4. Съгласно чл. 4, ал. 2 от същата Наредба е необходимо да уведомите и засегнатото 

население на община Харманли и село Българин за Вашето инвестиционно 
предложение, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин 

по приложения образец за уведомяване;  
 
В изпълнение изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС представете доказателствен 
материал за извършеното уведомяване и за проявения обществен интерес към 
предложението, ако такъв е бил проявен. 
 

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



 
Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 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 по ОС, приета с ПМС № 
201/31.08.2007г. изм. ДВ, бр. 3 от 11.01.2011г.), инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по реда на Глава трета от Наредбата по ОС. 
Според представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите 
на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на 
защитени зони по НАТУРА 2000. Най –близко разположената защитена зона е „Река 
Марица” BG 0000578, приета с Решение № 661/16.10.2007г. 
 
Предвид характера на инвестиционното намерение както и обстоятелството, че не попада в 
границите на защитени зони, съгласно разпоредбите на Наредба за ОС, преценката за 

инвестиционното предложение е, че реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху най-близко разположената защитена зона по НАТУРА 2000, поради 
следните мотиви: 

1. ИП ще се реализира в съществуващи лозя;  
2. След реализация на ИП не се очаква фрагментиране на природните местообитания 

и местообитания на видовете животни предмет на опазване в най-близката зона; 
3. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на 

храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района 
и до намаляване числеността на техните популации; 

 
Съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/ от 
19.05.2011г, ДВ бр.39/2011) за издаване на решение, относно необходимостта от 
извършване на ОВОС и ОС, общата такса за заплащане съгласно чл. 1, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 

е в размер на 570 лв. при предявяване на искането.  
 

Посочената сума може да платите по банков път (банкова сметка IBAN: 

BG44UBBS80023110028210 BIС код на банката: UBBS BGSF, TБ OББ АД – за РИОСВ – 
Хасково).  
Цялата документация следва да внесете в РИОСВ – Хасково, ул. “Добруджа” № 14, гр. 
Хасково. 
Приложение: Приложение № 2; Образец за уведомяване; 
 
 
 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
 
 
 
Изготвил: 
М. Георгиева 
Гл. експерт в напр. ОВОС и ЕО 


