
Представено от „ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Изграждане на 586.83дка трайни насаждения от лавандула, 
система за капково напояване и закупуване на земеделска техника“ в имоти с 
№№ 032002, 032003, 032004, 032006, 033001, 033005, 036002, 036003, 036007, 037002, 
037003, 038001, 038004, 039001, 039002, 041002, 041008, 041009, 041010, 042001, 
042002, 042003, 042006, 042008, 043004, 044002, 044004, 045001, 047003, 048002, 
048005, 048010, 061001, 062003, 063004, 064003, 064004, 066002, 066004, 066006, 
066007 и 066008 с НТП „нива“ в землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. 
Хасково 
 

Във връзка с представено от „ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Изграждане на 586.83дка трайни насаждения от 
лавандула, система за капково напояване и закупуване на земеделска техника“ в 
имоти с №№ 032002, 032003, 032004, 032006, 033001, 033005, 036002, 036003, 036007, 
037002, 037003, 038001, 038004, 039001, 039002, 041002, 041008, 041009, 041010, 
042001, 042002, 042003, 042006, 042008, 043004, 044002, 044004, 045001, 047003, 
048002, 048005, 048010, 061001, 062003, 063004, 064003, 064004, 066002, 066004, 
066006, 066007 и 066008 с НТП „нива“ в землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. 
Хасково, 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 е ново и предвижда изграждане на система за 
капково напояване и създаване насаждения от лавандула и закупуване на земеделска 
техника, необходима за агротехнически дейности по насажденията.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата 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. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената 
справка се установи, че имотите, в които ще се реализира инвестиционното 
предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие BG0000212 “Сакар” за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 
661/16.10.2007 г. на Министерски съвет, съгласно изискванията на Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и BG0002021 „Сакар”, 
определена съгласно изискванията на Директива 2009/149/ЕЕС за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. на Министъра на околната среда и 
водите /ДВ бр. 72 /2010 г./. 

Предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи на оценката е 
направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12 от същата наредба и бе 
установено, че инвестиционното предложение е допустимо при спазване на 
забраните в Заповед № РД-758/19.08.2010 г., за обявяване на BG0002021 „Сакар”. 

Предвид характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, 
че попада в границите на защитени зони, съгласно разпоредбите на Наредбата за ОС, 
преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони 
ще бъде направена след внасяне на информация по Приложение № 2 от Наредбата за 
ОВОС, която задължително да съдържа информация за: 



- Моментно състояние на терен на имоти с №№ 032002; 032003; 032004; 
032006; 033001; 033005; 036002; 036003; 036007; 037002; 037003; 038001; 038004; 
039001; 039002; 041002; 041008; 041009; 041010; 042001; 042002; 042003; 042006; 
042008; 043004; 044002; 044004; 045001; 047003; 048002; 048005; 048010; 061001; 
062003; 063004; 064003; 064004; 066002; 066004; 066006; 066007; 066008  с НТП „нива“ 
в землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково“ - наличие на дървесна 
растителност, видовото им описание, площта им спрямо общата площ на имота по 
скица. 

 

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

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 20.12.2016 г./ 


