
 
Представено от „ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ЛЮБИМЕЦ“ ЕООД уведомление за 

инвестиционно предложение за изграждане на ново предприятие за преработка на бяло и 
червено винено грозде, производство на тихи вина и високоалкохолни напитки в УПИ І, 
кв.215 по плана на гр. Любимец. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-
945/24.10.2016г. 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, 
обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 
12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково информира за следното: 

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

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново производствено 
предприятие за преработка на грозде с годишен капацитет 800-1 000 тона грозде и съдов 
капацитет за съхранение на 600 – 700 тона готово вино и инсталация за производство на 
високоалкохолни напитки с годишен капацитет 150 - 200 тона. Инвестиционното предложение 
включва изграждане и на следните инсталации и съоръжения: 

 Изграждане на система за изсушаване на отпадъци от резитба на растенията /сухи 
пръчки от лозята/ и мокри биологични отпадъци от производството на вино 
/джибри, чепки и утайки/ и оползотворяването им чрез изгаряне за производство 
на топлинна енергия за задоволяване на производствените нужди. 

 Изграждане на система от ВЕИ (фотоволтаична система до 100 kW) върху 
покрива за частично задоволяване на производствените нужди от електрическа 
енергия. 

 Изграждане на сондажен кладенец за вода за нуждите на винопроизводството. 

 Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 3 300- 3 500 
куб. м. годишно. 

Инвестицията ще се реализира върху в УПИ I кв. 215 по плана на гр. Любимец. Съгласно 
Решение РД-09-339/30.05.2016г. на Община Любимец, предназначението на имота е за 
„Предприятие за преработка на грозде за производство на вино и ВАН. Имотът е част от 
обособена и урегулирана индустриална зона с необходимата инфраструктура. На площадката 
има две съществуващи сгради – тип халета, които ще се използват за целите на предприятието 
след ремонти и саниране. 

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив с изх. 
№ КД-04-494/20.10.2016 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. 2, буква „г” и т.11, буква „в“ 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, че УПИ І, кв.215 по плана на гр. Любимец, в който се предвижда изграждане на ново 
предприятие за преработка на бяло и червено винено грозде, производство на тихи вина и 
високоалкохолни напитки не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Националната 
екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG0000578 „Река 
Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 
местообитания. 
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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 и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
цитираната близко разположена защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от 
Закона за биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката на 
необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец. 


