
Представено от „Лозарица“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Създаване на нови лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция, 
подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване и хидромелиоративни 
съоръжения- система за капково напояване” 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с вх. 
№ ПД-109/17.03.2017г. 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) Ви информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

От представената информация става ясно, че предвиждате преструктуриране чрез презасаждане 
с промяна местонахождението на лозята, изграждане на подпорна конструкция, полагане на дренажни 
тръби и шахти за отводняване и изграждане на система за капково напояване. Инвестиционното 
предложение ще се реализира в имоти №№082002, 096015, 057002, 057005, 057007, 057009, 057008, 
098010, 098008, 098006, 098005, 096023, 099002, 082006, 082009, 082013, 082011, 100003, 085014, 
082005, 111007, 057001, 094004, 086002, 104003, 108006, 107014, 102002, 102004, 110001, 085008, 
104004, 082001 в землището на с.Васково, об. Любимец с обща площ 281,716 дка. Като основен 
водоизточник за нуждите на системата за капково напояване ще се ползва язовир ПИ № 000214, с. 
Васково, общ. Любимец. 

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(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имоти №№082002, 096015, 057002, 057005, 057007, 057009, 057008, 098010, 098008, 
098006, 098005, 096023, 099002, 082006, 082009, 082013, 082011, 100003, 085014, 082005, 111007, 
057001, 094004, 086002, 104003, 108006, 107014, 102002, 102004, 110001, 085008, 104004, 082001 
всички с НТП нива в землището на с.Васково, об. Любимец, в които се предвижда създаване на нови 
лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция, подземни колектори за дренаж, 
шахти и канали за отводняване и хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване 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 № 
661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. Имоти №№ 098010, 100003, 098008, 
098006, 098005, 107014, 102002, 102004, 104004 попадат в обхвата и на защитена зона BG0002021 
„Сакар”, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. 

При проверка за допустимост по чл.12 от Наредбата за ОС бе установено, че инвестиционното 
предложение е допустимо при спазване на режима на защитена зона BG0002021 „Сакар” 
определен със заповедта за обявяването й. 

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, която процедура се 
съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до община Любимец и кметство с. Васково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 24.04.2017г./ 


