
Представено от „УБЕРУС ГРУП“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Създаване на нови винени лозови масиви, включително 
изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна 
агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане 
на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково 
напояване“ в землище на село Оряхово и село Васково, общ. Любимец, обл. 
Хасково 
 
 

Във връзка с представено от „УБЕРУС ГРУП“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Създаване на нови винени лозови масиви, 
включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна 
агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на 
тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково 
напояване“ в землище на село Оряхово и село Васково, общ. Любимец, обл. Хасково  
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), РИОСВ - Хасково 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.):  

Дружество „УБЕРУС ГРУП“ ЕООД има инвестиционно предложение да създаде 
нови винени лозови масиви с площ 31,6676 ха в землището на село Оряхово и с. 
Васково, община Любимец, област Хасково.  

Инвестиционното предложение ще се реализира в следните земеделски имоти: 

 в землище на с. Оряхово с площ 21,4155 ха:  
- м. „Ешмеджика“ - 54033.62.16, 54033.62.17, 54033.62.18, 54033.62.20, 

54033.64.12, 54033.64.18, 54033.64.23, 54033.64.24, 54033.65.6, 54033.65.10, 
54033.65.11, 54033.67.10, 54033.67.14, 54033.67.17, 54033.67.25, 54033.67.29; 

- м. „Хасаря“ - 54033.170.1, 54033.170.8, 54033.170.9, 54033.170.10. 

 в землище с. Васково с площ от 102,521 дка: 
- м. „Габрова язма“ - 10286.123.176; 
- м. „Санър кая“ - 10286.82.12; 
- м. „Кулето“ - 10286.57.3; 
- м. „Момковски път“ - 10286.107.3; 
- м. „Коджа орман“ - 10286.111.8; 
- м. „Старото село“ - 10286.76.4, 10286.76.11; 
- м. „Лозята“ - 10286.96.456, 10286.93.4, 10286.98.4, 10286.98.9; 
- м. „Бонджуклука“ - 10286.99.12, 10286.99.40, 10286.99.44, 10286.99.45. 

Инвестиционното предложение е свързано с преструктуриране чрез 
презасаждане с промяна местонахождението на лозя винени сортове, изграждане на 
подпорна конструкция, изграждане на противо-ерозионна агротехника: изграждане 
колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси, 
изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване. 

Схемата за засаждане на лозите ще бъде съобразена със съществуващата 
инфраструктура, габаритите на селскостопанската техника за обработките, както и с 
изискванията на системата за капково напояване. До посочените имоти съществуват 
земеделски пътища и нормален транспортен достъп. Така че, няма необходимост от 
изграждането на нова техническа инфраструктура. 

Нужните количества вода за напояване в размер на 10 000 куб. м. сезонно, ще 
се осигурят от общински водоем - язовир – ПИ идентификатор № 54033.146.70, с. 
Оряхово, общ. Любимец. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 



(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

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 с изх. № ПУ-01-
40(1)/29.01.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 
постигане на целите на околната среда при спазване на условията посочени в 
становището. 

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 №№ 54033.62.16, 54033.62.17, 54033.62.18, 54033.62.20, 
54033.64.12, 54033.64.18, 54033.64.23, 54033.64.24, 54033.65.6, 54033.65.10, 
54033.65.11, 54033.67.10, 54033.67.14, 54033.67.17, 54033.67.25, 54033.67.29, 
54033.170.1, 54033.170.8, 54033.170.9, 54033.170.10 в землището на с. Оряхово и 
имоти №№ 10286.123.176, 10286.82.12, 10286.57.3, 10286.107.3, 10286.111.8, 
10286.76.4, 10286.76.11, 10286.96.456, 10286.93.4, 10286.98.4, 10286.98.9, 10286.99.12, 
10286.99.40, 10286.99.44, 10286.99.45 в землището на с. Васково, общ. Любимец, в 
които се предвижда създаване на нови винени лозови масиви на площ от 316,676 дка, 
включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна 
агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на 
тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи 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. Имоти №№ 10286.107.3, 10286.98.4, 10286.99.40, 10286.99.44, 
10286.99.45, 10286.98.9 попадат и в обхвата на защитена зона BG0002021 „Сакар”, 
обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. за опазване на дивите птици.  

Според Единната информационна система за защитени зони от Екологичната 
мрежа Натура 2000, имоти №№ 54033.62.16, 54033.62.17, 54033.62.18, 54033.62.20, 
10286.99.12, 10286.107.3, 10286.111.8, 10286.98.4, 10286.99.40, 10286.99.44, 
10286.99.45, 10286.98.9, с обща площ 68,502 дка  представляват местообитание 6210 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 
Brotemalia) (*важни местообитания на орхидеи), а имот № 10286.82.12 с площ 22,988 
дка представлява местообитание 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни 
растения от клас Thero Brachypodietea. 

При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка 
с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е 
допустимо при спазване режима на защитена зона BG0002021 „Сакар“, определен 
със заповедта за обявяването й. 

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 11.09.2007 г., посл. изм. и 
доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зона по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР.   

След анализ на представената информация за инвестиционното предложение и 
на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от 
нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение за създаване на 316,676 дка нови винени лозови 
масиви, включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-
ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, 



изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за 
капково напояване, че същото има вероятност да окаже отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони BG0000212 „Сакар“ и BG0002021 „Сакар”, поради следните 
мотиви: 

- при реализация на инвестиционното предложение ще се усвоят площи 
представляващи местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia) (*важни местообитания на орхидеи) и 
6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea, 
което предполага пряко унищожаване и увреждане на същите;  

- площите засегнати от реализацията на инвестиционното предложение, 
представляват вероятни местообитания на видове предмет на опазване в зоната, 
което предполага прякото им унищожаване и/или безпокойство;  

- реализацията на инвестиционното предложение е свързана с продължително 
и интензивно безпокойство на животински видове и прогонване от местообитанията 
им, поради засилено антропогенно натоварване, което предполага изменение в 
популациите им, включително и поради вероятност от смъртност на екземпляри; 

- възможно е кумулативно въздействие от едновременната реализация на 
настоящото инвестиционно предложение с други инвестиционни предложения със 
сходен характер концентрирани в тази част от защитената зона, което би довело и до 
прекъсване на биокоридорни връзки. 

Инвестиционното предложение попада в хипотезата на чл. 93, ал. 9, т. 2 от 
Закона за опазване на околната среда за провеждане на задължителна ОВОС, без да 
се извършва преценка. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Любимец, кметство село Оряхово, 

кметство село Васково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 08.02.2019 г./ 


