
Представено от АЧО ЕНЧЕВ уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
„Създаване на стопанство за отглеждане на арония (212.858 дка) и лавандула 
(107.347) на обща площ от 320.205 дка“ в землищата на с. Георги Добрево, с. 
Лозен и с. Йерусалимово, общ. Любимец. 
 

Във връзка с представено от АЧО ЕНЧЕВ 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 за създаване на масиви с арония и лавандула 
и кандидатстване за подпомагане по Мярка 4.1 от ПРСР. ИП ще се реализира в 
следните землища и площ: 

- с. Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково, ЕКАТТЕ: 14787. Имоти №№ 
018003, 018006, 018007, 018013, 018014, 018015, 020003, 020007, 021003, 021009, 
021013, 022001, 022002, 023003, 023008, 025003, 025006, 025008, 025009, 025020, 
025022, 025026, 026002, 029001, 029002, 029003, 032001, 032004, 032011, 033004, 
033005, 033008, 033009, 033010, 033011, 033017, 033018, 034002, 034007, 035003, 
034010, 035006, 029013. Общата площ на имотите в землището на с. Георги Дорево е 
227.895 дка. 

- с. Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково, ЕКАТТЕ: 44077. Имоти №№ 080007, 
080008, 068013, 096062, 096040. Общата площ на имотите в землището на с. Лозен е 
39.998 дка. 

- с. Йерусалимово, общ. Любимец, област Хасково, ЕКАТТЕ: 34014. Имоти №№ 
094011, 094013, 094020, 094022, 094033, 097005, 097007, 097008, 098013, 098011, 
098012, 094029. Общата площ на имотите в землището на с. Йерусалимово е 52.312 
дка. 

Общата площ на която се предвижда засаждането на арония и лавандула е 
320.205 дка. Предвижда се извършването само на необходимите селскостопански 
действия за подготовка на почвата за засаждане на лавандулата. Тя е сухолюбиво 
растение и не изисква напояване при своето развитие. 

Предвижда се напояване само на площите с арония, чрез изграждане на 
система за капково напояване. 

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: 

Имоти №№ 018003, 018006, 018007, 018013, 018014, 018015, 020003, 020007, 
021013, 022001, 022002, 023003, 023008, 025003, 025006, 025008, 025009, 025020, 
025022, 025026, 029001, 029002, 029003, 032001, 032004, 032011, 033004, 033005, 
033008, 033009, 033010, 033011, 033017, 033018, 034002, 034007, 035003, 034010, 
035006, 029013, всички с НТП нива, имоти №№021003, 021009 с НТП пасище, мера и 
имот №026002 с НТП лозе, с обща площ 227,895 дка  в землището на с. Георги 
Добрево, в които ще бъдат засадени 194,858 дка арония и 33,037 дка лавандула 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. В 
имотите няма местообитания предмет на опазване в защитената зона.  



Имоти №№ 080007, 080008, 068013, 096062, 096040, всички с НТП нива, с обща 
площ 39,998 дка в землището на с. Лозен, в които ще бъдат засадени 18,000 дка 
арония и 21,998 дка лавандула не попадат в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 
Екологичната мрежа Натура 2000.  

Имоти №№ 094011, 094013, 094020, 094022, 094033, 098013, 098011, 098012, 
094029 с НТП нива и имоти №№097005, 097007, 097008 с НТП изоставена нива, с 
обща площ 52,312 дка  в землището на с. Йерусалимово, в които ще бъде засадена 
лавандула 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. В имоти №№097005, 097007, 097008 с НТП изоставена нива има 
саморасла дървесна и храстова растителност. Приблизително 7,000 дка от имот 
№098013 и приблизително 2,000 дка от имот №098011 представляват местообитание 
91АА *Източни гори от космат дъб. В оставалите имоти няма местообитания 
предмет на опазване в защитената зона. 

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.  

 

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и кметство с. Георги Добрево, с. 
Лозен и с. Йерусалимово. 

 
 
/отговорено от РИОСВ-Хасково на 08.11.2016 г./ 


