
 
Представено от Лика 99 ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 

изграждане на трайни насаждения от лавандула, система за капково напояване и закупуване 
на земеделска техника в имоти в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД- 
1040/12.09.2019г., 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 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), РИОСВ Хасково 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на 500.632 дка насаждение от 

лавандула, система за капково напояване и закупуване на земеделска техника в землището на с. 
Георги Добрево, общ. Любимец и е съставена от поземлени имоти №№ 089006; 090021; 090022; 
091063; 093008; 088001; 088003; 088007; 088009; 088019; 088024; 088027; 088038; 088039; 088040; 
088042; 088045; 088046; 088049; 088052;088053; 089005; 089009; 089012; 090008; 090014; 090016; 
090017; 090018; 090019; 090023; 090024;  091002;  091005; 091008; 091011; 091012; 091013; 091014; 
091021; 091024; 091025;091029; 091036; 091038; 091042; 091044; 091045; 091046; 091051; 091054; 
091064; 091067;091068; 091072; 091074; 091079; 091080; 091082; 091083; 091084; 091085; 091087; 
091088; 091094; 088017, 088028, 088030, 088035, 088036, 088037, 088051, 088054, 088055, 088057, 
088059, 088065, 090007, 090009, 090010, 090013, 090015, 090020, 091004, 091030, 091034, 091035, 
091047, 091062, 091055, 091066, 091070. 

Насаждението ще се напоява чрез система за капково напояване. Водата за напояване се 
осигурява въз основа на Договор № 7/ 20.09.2016 год. и анекс от 15.02.2017 г. за доставка на вода от 
„Напоителни системи“ ЕАД - клон Хасково. Водоизточник е яз. Изворово, като основния резервоар 
в главния разпределителен възел ще се пълни чрез водоноски. Основните части на системата за 
капково напояване са: Главен разпределителен възел, състоящ се от основен резервоар за вода с 
обем 122,6м3, помпен агрегат Q=70m3/h, H=115m, водомер 70m3/h, филтърен блок пясъчни филтри 
- 3х3‘‘+ механичен филтър 1х6, самопочистващ се автоматичен филтър 3, присъединителни 
елементи и фасонни части, подземна транспортна и разпределителна тръбна мрежа от РЕ тръби с 
налягане 8 атм, от които се извеждат поливни тръбопроводи /крила/ от многогодишен дебелостенен 
РЕ тръбопровод ф16мм – тип „компенсиращ налягането“ с разстояние между капкообразувателите 
1,0 м, положени във всеки ред на насаждението 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 
изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на 
становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в 
РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-608(1)/25.09.2019г., инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване 
на следните условия:  

- Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и 
експлоатация на ИП.  

- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 
27.12.2016г. 

- Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за 
напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани 
за поливни нужди, с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието 
на водите за напояване. 

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

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. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 
82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и 
други свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също ще 
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се включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на 
Приложение № 1 или № 2 от ЗООС. 

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 имот №№ 089006, 090021, 090022, 091063, 093008, 088001, 088003, 088007, 088009, 
088019, 088024, 088027, 088038, 088039, 088040, 088042, 088045, 088046, 088049, 088052, 088053, 
089005, 089009, 089012, 090008, 090014, 090016, 090017, 090018, 090019, 090023,090024, 091002, 
091005, 091008, 091011, 091012, 091013, 091014, 091036, 091038, 091042, 091044, 091045, 091046, 
088017, 088028, 088030, 088035, 088036, 088037, 088051, 088054, 088055, 088057, 088059, 088065, 
090007, 090009, 090010, 090013, 090015, 090020, 091004,  091034, 091035, 091030,  091047, 091062, 
091055, 091066, 091070, 091021, 091024, 091051, 091064, 091067, 091068, 091072, 091074, 091079, 
091080, 091082, 091083, 091084, 091085, 091087, 091088, 091094, 091025, 091029, 091054 в 
землището на с.Георги Добрево, общ. Любимец, за който се предвижда изграждане на 500,632 дка 
трайни насаждения от лавандула, система за капково напояване не попадат в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имоти №№ 089006, 090021, 
090022, 091063, 093008, 088001, 088003, 088007, 088009, 088019, 088024, 088027, 088038, 088039, 
088040, 088042, 088045, 088046, 088049, 088052, 088053, 089005, 089009, 089012, 090008, 090014, 
090016, 090017, 090018, 090019, 090023,090024, 091002, 091005, 091008, 091011, 091012, 091013, 
091014, 091036, 091038, 091042, 091044, 091045, 091046, 088017, 088028, 088030, 088035, 088036, 
088037, 088051, 088054, 088055, 088057, 088059, 088065, 090007, 090009, 090010, 090013, 090015, 
090020, 091004,  091034, 091035 попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета 
от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. Имоти №№ 
091030, 091047, 091062, 091055, 091066, 091070, 091021, 091024, 091051, 091064, 091067, 091068, 
091072, 091074, 091079, 091080, 091082, 091083, 091084, 091085, 091087, 091088, 091094, 091025, 
091029, 091054 попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар” и защитена зона 
BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. 
Всички имоти са с НТП нива.  

По Единната информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 
2000, беше установено, че в цитираните имоти няма природни местообитания предмет на опазване в 
защитена зона BG0000212 „Сакар”. 

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

Така представено, 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 11.09.2007 г., 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 зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното 
разнообразие.  

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и Кметство село Георги Добрево. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 26.09.2019 г./ 


