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Изх. № ПД-726/03.12.2012г. 
 
До Управителя 
на „Интер Агро 2010“ ЕООД  
кв. „Витоша“,  
ул. „Братя Чакрин“ № 8 
1000 гр. София 
Копие  
До Кмета на община Любимец 
гр. Любимец, обл. Хасково 
 
ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „Създаване на лозов масив с площ 29,392 дка. със 
система за капково напояване”, в поземлен имот с № 321014, в землището на гр. Любимец, общ. Любимец 

 
Уважаеми г-н Лаков, 
 

 Приемаме представеното уведомление за горното инвестиционно предложение като информиране на 
компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 
чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ 
бр. 80/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 29/2010г, изм. Доп. Дв. бр. 3/2011, изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и като уведомление по 
чл. 10, ал. 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 (ДВ. бр.73/2007 г.).
  

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
ОВОС и чл. 40, ал. 2 от Наредбата по ОС, Ви информираме за следното:  
 
I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):    
 

Съгласно представената информация с уведомление вх. № 726/20.11.2012, става ястно, че с Вашето 
намерение предвиждате изграждането на лозов масив с площ 29,392 дка. със система за капково напояване в 
поземлен имот с № 321014, в землището на гр. Любимец, общ. Любимец. На този етап може да бъде определено, 
че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата на  т. 1в) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС.  

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: 
 

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

2. Да уведомите засегнатото население на община Любимец за Вашето инвестиционно предложение, чрез 
средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по приложения образец за 
уведомяване;  

3. В изпълнение изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС, да представите доказателствен материал за 
проявения обществен интерес към предложението, ако такъв е бил проявен. За изясняване на 
обществения интерес, възложителят („Интер Агро 2010“ ЕООД) осигурява обществен достъп до 
информацията по приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и/или по друг 
начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица.   
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4. Едновременно с внасяне на искането до РИОСВ Хасково, е необходимо да предоставите копие от 
приложение № 2 на хартиен и електронен носител на община Любимец. В срок до 3 дни след 
получаване на информацията община Любимец осигуряват обществен достъп до същата за най-малко 
14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено 
достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 
3 дни след изтичане на определения срок община Любимец изпраща служебно резултатите от 
обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 
Съгласно 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 
ИП подлежи на процедура по реда на Глава трета от Наредбата по ОС.  
1. Инвестиционното предложение предвижда създаване на лозов масив с площ от 29,392 дка със система за 
капково напояване в поземлен имот с № 321014, в землището на гр.Любимец, общ. Любимец, обл.Хасково. Площта 
представлява изкоренено бивши лозе. За водоизточник ще се използва разположен в близост напоителен канал, 
собственост на „Напоителни системи” ЕАД- Ст.Загора. системата за капково напояване ще включва: изграждане на 
филтърна площадка, изграждане на разпределителна водопроводна мрежа от PVC тръби, изграждане на поливни 
крила от шлаух с капкопускатели по отделните редове на лозовия масив. Не се очаква генериране на отпадъци. 
2. Инвестиционното предложение не попада в ЗТ по ЗЗТ и в площта му няма регистрирани находища на редки и 
защитени растителни и животински видове по ЗБР. 
3. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитени зони по Натура 2000. 
Най- близко разположени са ЗЗ „Река Марица” BG0000578 и ЗЗ „Родопи Източни” BG0001032 приети от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.  
4. Характера и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат отрицателно въздействие 
върху близко разположените защитени зони или техни ключови елементи, както и отнемане на площи от 
местообитания, фрагментация на местообитания или популации на видове, безпокойство или унищожаване на 
видове и популациите им. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия върху защитените зони. 
 
Преценката по чл.15, от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху ЗЗ „Река Марица” BG0000578 и ЗЗ „Родопи Източни” BG0001032. 
 
Съгласно чл.1, ал. 5, т. 1 от тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/от 19.05.2011г, 
дв бр.39/2011, изм. доп., бр.73/2012, изм. доп., бр.94/2012), при подаване на искането е необходимо да представите 
документ за платена такса от 500 лв за издаване на решение относно необходимостта от извършване на ОВОС.  
 
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 – обслужване на 
едно гише. 
 
Приложение: Приложение № 2; Образец за уведомяване; 
 

С Уважение: 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 


