
 
Представено от „ЛИН“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 

изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на 
съществуващи лозови масиви“ в ПИ №062006, 062015, 062014 и 073003 в землището на с. 
Българин, общ. Харманли. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-
850/25.08.2016г. 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, 
обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 
12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково информира за следното: 

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

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на хидромелиоративно съоръжение 
– система за капково напояване на съществуващи лозови масиви в ПИ №062006, 062015, 062014 
и 073003 в землището на с. Българин, общ. Харманли. 

За изграждане на системата за капково напояване се предвиждат изкопни работи за 
полагане на тръби на дълбочина 50-60 см.  

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: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка, както и 
след проверка на място бе установено следното: 

Реализцията на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, както и защитени зони по НАТУРА 2000, най-близко разположените защитени 
зони са: 

- BG0000212 „Сакар“ – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, одобрена с Решение №661/16.10.2007г. на МС;  

- BG0002021 „Сакар“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-
758/19.08.2010г. на МОСВ. 

Предвижда се изграждането на хидромелиоративно съоръжение  - система за капково 
напояване, на съществуващи лозови масиви в ПИ №062006, 062015, 062014 и 073003 в земл. на 
с. Българин, общ. Харманли. 

Като водоизточник за напояваене се предвижда общински язовир разположен в близост до 
парцелите. Съгласно подписан договор с общ. Харманли за водоползване. 

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. 

Копие на писмото е изпратено до Община Харманли и Кметство село Българин. 

 


