
 

 

Представено от „БЪЛГАРСКО ГРОЗДЕ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение за изграждане на напоителен водопровод в землището на с. Малко градище, 

общ. Любимец, обл. Хасково. 

 Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение 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 напоителен водопровод в 

землището на с. Малко градище, общ. Любимец, обл. Хасково, с цел напояване на земеделски 

култури – овощни насаждения (круши). Предвижда се водовземането да се извърши от водоем – 

публична общинска собственост, съставляващ имот № 739002 по плана за земеразделяне на 

землището на с. Малко градище, общ. Любимец. 

За инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на 

земеделски култури - овощни насаждения“ в ПИ №111021, местност „Горни каваци“ в 

землището на с. Малко градище, общ. Любимец, обл. Хасково, с възложител „БЪЛГАРСКО 

ГРОЗДЕ“ ЕООД, гр. Любимец има издадено Решение № ХА - 60 - ПР/2014 г. на Директора на 

РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не 

се извършва ОВОС“.  

С реализацията на настоящото инвестицинно предложение се цели осигуряване на 

алтернативен източник на захранване на система за капково напояване, която предстои да бъде 

изградена. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените 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: 

Имот с №739002 /язовир/, от който започва реализация на ИП не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на  

защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG 0001032  “Родопи 

Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета  от МС с 

Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Местоположението/трасето, през което минава напоителния водпровод не е уточнено в 

уведомлението с вх. № ПД-203/27.04.2016г.  

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 за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горецитираната 

защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, която се съвместява с 

процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и Кметство село Малко градище. 

 


