
Представено от „СЛЪНЧЕВИ ЛОЗЯ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Засаждане на 158.374 дка винени лозя и изграждане на 
система за капково напояване“ в имоти с №№ 039002, 039004, 039009, 039011, 
039013, 039014, 039016, 039017, 039018, 039019, 039020, 039021, 039022, 039023, 
039024, 039025, 039026, 039028, 039029, 040005, 040006, 040010, 040014, 040015, 
040022, 040025 в землище на с. Оряхово, общ. Любимец, област Хасково 
 

Във връзка с представено от „СЛЪНЧЕВИ ЛОЗЯ“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Засаждане на 158.374 дка винени лозя и изграждане 
на система за капково напояване“ в имоти с №№ 039002, 039004, 039009, 039011, 
039013, 039014, 039016, 039017, 039018, 039019, 039020, 039021, 039022, 039023, 
039024, 039025, 039026, 039028, 039029, 040005, 040006, 040010, 040014, 040015, 
040022, 040025 в землище на с. Оряхово, общ. Любимец, област Хасково, на 
основание 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 Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС): 
Инвестиционното предложение е ново и предвижда засаждане на 158.374 дка 

винени лозя и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 039002, 
039004, 039009, 039011, 039013, 039014, 039016, 039017, 039018, 039019, 039020, 
039021, 039022, 039023, 039024, 039025, 039026, 039028, 039029, 040005, 040006, 
040010, 040014, 040015, 040022, 040025 в землище на с. Оряхово, общ. Любимец, 
област Хасково. Имотите са собственост на възложителя и са с предназначение на 
територията – земеделска и начин на трайно ползване – нива. 

Новосъздаденото лозово насаждение ще е заето от винени сортове: Пети 
Вердо - 4.999 дка; Каберне Фран - 22.998 дка; Сира - 17.000 дка; Каберне Совиньон – 
19.000 дка; Мавруд – 13.002 дка; Карменер – 21.801 дка; Рубин – 23.000 дка; Шардоне 
– 14.499 дка; Траминер – 10.275 дка; Кот – 7.000 дка; Юни Блан – 4.800 дка. 

Водата необходима за захранване на системата за капково напояване ще се 
осигури от изпускателя на язовир „Изворово“, съгласно сключен договор за доставка на 
вода за напояване между „Напоителни системи“ ЕАД – клон Хасково и възложителя. 

На този етап може да бъде определено, че инвестиционното предложение, 
попадат в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, 
т. 1 от същия, 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.  

2. Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на 
ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложение 1 и 2 от 
ЗООС.  

3. Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а 
от Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от 
Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № 
КД-04-291/07.06.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 
постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на 
водите при спазване на следните изисквания: 

3.1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предложение. 

3.2. Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на 
водите за напояване на земеделски култури. 



3.3. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. (Добрите 
земеделски практики за торене). 

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 с №№ 039002, 039004, 039009, 039011, 039013, 039014, 
039016, 039017, 039018, 039019, 039020, 039021, 039022, 039023, 039024, 039025, 
039026, 039028, 039029, 040005, 040006, 040010, 040014, 040015, 040022, 040025, 
всички с НТП нива в землището на с. Оряхово, общ. Любимец, в които се предвижда 
засаждане на 158.374 дка винени лозя и изграждане на система за капково напояване 
не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии (ЗЗТ), но попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 
„Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните 
местообитания.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 (ЗБР).  

 

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец, кметство с. Оряхово и 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 14.06.2017 г./ 


