
Представено от “АГРОТИКО” ЕООД уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Създаване на насаждения от шипки, отглеждани по биологичен начин“ - 
по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ в имоти землища на с. 
Меден бук, с. Мандрица и с. Долно Луково, община Ивайловград, област Хасково 
 

Във връзка с представено от “АГРОТИКО” ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за създаване на шипкови насаждения със 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:  
След преглед на представената информация става ясно, че инвестиционното 

предложение е свързано със създаване на масиви от шипки със система за капково 
напояване в имоти в землищата на с. Меден Бук, с. Долно Луково и с. Мандрица, 
община Ивайловград, област Хасково. Общата площ на имотите е 396,982 дка. 
Действителната засадена площ на шипковите насаждения ще бъде 298,00 дка. 
Проектът включва закупуване на техника за обработка и прибиране на реколтата от 
шипки. Необходимото поливане ще се извърши със система за напояване и вода от 
цистерни-водоноски. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 буква „в” от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1  от ЗООС 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 имотите в землищата на с. Меден бук, с. Мандрица, с. Долно 
Луково, общ. Ивайловград, в които се предвижда създаване на насаждения от шипки, 
отглеждани по биологичен начин не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона 
BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002019 „Бяла река”, 
обявена със Заповед № РД-575/08.09.2008г. за опазване на дивите птици.  

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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 
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. 

Оценката за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и 
целите на опазване на защитените зони ще се извърши на етап внасяне на 
информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Ивайловград, кметство с. Меден бук, 

кметство с. Мандрица и кметство с. Долно Луково. 
 


