
Представено от СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Създаване на сливови насаждения и система за капково 
напояване“ в ПИ № 000221 с площ 197.120 дка в местността „Гюрова чука” и ПИ 
№ 005059 с площ 143.450 дка (обща площ 340.570 дка) в местността „Гола могила” 
в землището на село Дрипчево, община Харманли, област Хасково. 
 

Във връзка с представено от СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА уведомление за 
инвестиционно предложение за създаване на сливови насаждения и 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:  

Инвестиционното предложение е ново и предвижда  създаване на сливови 
насаждения и система за капково напояване в ПИ № 000221 с площ 197,120 дка в 
местността „Гюрова чука” и ПИ № 005059 с площ 143,450 дка  в местността „Гола 
могила” в землището на село Дрипчево, община Харманли, област Хасково (обща 
площ 340,570 дка). При създаването на сливовите насаждения ще се извърши основна 
почвоподготовка през есента преди засаждането на фиданките. За сливовите 
насаждения е предвидена система за капково напояване, която позволява извършване 
на поливки в зависимост от нуждите на растенията. Водата за системата за капково 
напояване ще се осигурява от язовир ПИ № 000682, с площ 18,397 дка, в местността 
„Хаджова кория” в землището на село Дрипчево, който е собственост на Община 
Харманли и се предоставя за водоползване и водовземане. Необходимите количества 
поливна вода зависят от необходимия брой поливки през вегетационния сезон. 

ИП попада в обхвата на т. 1, 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 (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имот № 037007, с площ 197.120 дка и имот № 0055059, с площ 
143.450 дка, и двата  с НТП овощна градина в землището на с. Дрипчево, общ. 
Харманли, в които се предвижда създаване на сливови насаждения и система за 
напояване не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попадат 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.   

Инвестиционното предложение за създаване на сливови насаждения и система 
за напояване в имот № 037007, с площ 197.120 дка и имот № 0055059, с площ 143.450 
дка, и двата  с НТП овощна градина в землището на с. Дрипчево, общ. Харманли 
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 11.09.2007г., 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 (ЗБР).  

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 спрямо 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 защитената зона ще бъде 
извършена на етап внасяне на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата за ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Харманли и кметство село Дрипчево. 

 
 
/отговорено от РИОСВ-Хасково на 17.10.2016 г./ 


