
Представено от „СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ” ООД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Създаване на насаждение от арония отглеждани по биологичен начин 

със система от капково напояване и закупуване на селскостопанска техника и инвентар“ 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД-1162/25.11.2016г. 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) Ви информираме за следното: 

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

среда: 

От представената информация става ясно, че планирате създаване на насаждение от арония, 

отглеждани по биологичен начин в имоти с № 000354, 000121, 077001, 077002,000449, 078006 в 

землището на с.Васково, общ.Любимец, обл. Хасково и имоти с № 059039, 051018, 051019, 

063012 в землището на с.Оряхово, общ.Любимец, обл. Хасково. 

„СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД има издадено Разрешително за водовземане от 

повърхностен воден обект №8/13.09.2016г. от Община Любимец. 

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив с изх. 

№ КД-04-668/07.12.2016 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. 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: 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, 

че имоти с №№000354, 000121, 077001, 077002, 000449, 078006 в землище на с. Васково, общ. 

Любимец и имоти с№№ 059039, 051018, 051019, 063012 в землище на с. Оряхово, общ. Любимец, 

предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG 0000212 „Сакар” за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски 

съвет. 

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 11.09.2007г., 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 цитираната 

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 за необходимостта от извършване на 

ОВОС. 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кметства с.Васково и с. Оряхово, община Любимец. 

 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 14.12.2016г./ 


