
Представено от „Дионис” ООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изкореняване и презасаждане на винено лозе с промяна на местонахождението и 
изграждане на система за капково напояване“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

317/11.04.2018г. 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. 3 от 
05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е изкореняване и презасаждане на винено лозе 

с промяна на местонахождението и изграждане на система за капково напояване в имоти с № 
014103- 6,625 дка; № 014104 – 18,427 дка; № 014114 – 4,501 дка; № 041013 – 2,000 дка; № 
041019 – 0,5746 дка; № 041020 – 16,272 дка; №042002 – 0,200 дка; № 042008 – 2,329 дка; 
№042016 – 5,617 дка; № 045015 – 5,968 дка; №045019 – 10,433 дка; № 200006 – 3,552 дка; № 
200028 – 0,541 дка; № 044015 – 8,099 дка; № 014091 – 11,090 дка, землище на с. Българин, 
общ. Харманли. 

Лозовото насаждение, на което ще се изгради хидромелеоративното съоражение ще 
бъде на площ от 103,200 дка. Изкопите за основните тръби ще бъдат на 40 см дълбочина без 
да засягат съществуващи пътища и друга инфраструктура. Предвижда се изграждане на 
буферен съд за събиране на дъждовни води за системата за капково напояване. 

Така заявено инвестиционното предложение попада 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 №№ 036017, 036020, 036021, 014114, 041013, 041019, 041020, 042002, 
042008, 042016, 045015, 045019, 200006, 200028, 044015, 014091, представляващи лозово 
насаждение в землището на с. Българин, общ. Харманли, за които се предвижда изкореняване 
и презасаждане на винено лозе с промяна на местоположението и изграждане на система за 
капково напояване не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 
2000. Най-близко разположена до инвестиционното предложение е защитена зона BG0000578 
„Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 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. 3 от 05.01.2018г.) 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 от писмото е изпратено до Община Харманли и кметство село Българин. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 12.04.2018г./ 


