
Представено от „ГОЧБУЛ“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Създаване на 270 дка насаждение от сливи с капково напояване“ в имот 
000424, местност Баямлъка, землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково 
с обща площ от 1019.945 дка 
 

Във връзка с представено от „ГОЧБУЛ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Създаване на 270 дка насаждение от сливи с капково напояване“ в 
имот 000424, местност Баямлъка, землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково 
с обща площ от 1019.945 дка, на основание 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 Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение (ИП) е за създаване на 270 дка насаждение от 
сливи с капково напояване и изграждане на дренажна система за отводняване. За 
напояване ще се използва водоем в имот 245, намиращ се близо до имота, за който 
има принципно съгласие от Община Любимец. 

ИП попада в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 
93, ал. 1, т. 1 от същия 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.  

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно 
допустимост на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за 
управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно 
изразеното от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив становище, 
ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната 
среда. 

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 се установи, че имот № 000424, с площ 1019,945 дка, НТП изоставена нива 
(641,876) и храсти (375,644) в землището на с. Васково, общ. Любимец, в който се 
предвижда създаване на 270 дка  насаждение от сливи с капково напояване не попада 
в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от 
МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания и 
защитена зона BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. за 
опазване на дивите птици. В имот №000424 има площи представляващи 
местообитания 6210* "Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества от 
варовик - важни местообитания на орхидеи" и 91АА Източни гори от космат дъб.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на 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 за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. 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.  

При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с 
чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е 
допустимо, при спазване режима на защитена зона BG0002021 „Сакар”, определен със 
заповедта за обявяването й. 

 
 



Предвид горното, преценката за вероятната степен на отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони ще бъде 
извършена на етап внасяне на информация по приложение № 2 за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, като информацията в приложението следва 
да съдържа и данни за точното местоположение на предвидените за засаждане 270 
дка в имота, който е с площ 1019,945 дка.  

 

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и кметство с. Васково. 

 
/отговорено от РИОСВ-Хасково на 18.11.2016 г./ 


