
 
Представено от „ЧЕРНОМОРСКИ НЕФТЕН ЕКО СЕРВИЗ“ ЕООД уведомление за 

инвестиционно предложение за създаване на нови винени лозови масиви, включително 

изграждане на подпорна конструкция, изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори 

за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси, изграждане на 

хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване в землището на село Оряхово, 

община Любимец 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 45/14.01.2019г. 

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 2003г., 

посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018г.), Ви информираме за следното: 

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

Целта на инвестиционното предложение е създаване на нови винени лозови масиви, включително 

изграждане на подпорна конструкция, изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за 

дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси, изграждане на хидромелиоративни 

съоръжения - системи за капково напояване в землището на село Оряхово, община Любимец върху 

площ от 31,8092 ха. Инвестиционното предложение ще се реализира върху следните имоти:  

Местност „Могилите“ - ПИ с идентификатори № 54033.142.1, 54033.142.4, 54033.142.7, 54033.142.8, 

54033.142.9, 54033.143.3, 54033.143.4, 54033.143.6, 54033.143.9, 54033.143.16, 54033.143.18, 

54033.143.24, 54033.143.25, 54033.145.3, 54033.145.4; 

Местност „Орта борум“ - ПИ с идентификатори № 54033.146.3, 54033.146.4, 54033.146.5, 

54033.146.8, 54033.146.11, 54033.146.15, 54033.146.25, 54033.146.28; 

Местност „Каратопрак“: ПИ с идентификатори № 54033.148.3, 54033.148.4, 54033.148.6, 

54033.148.9, 54033.148.10, 54033.148.12, 54033.148.15, 54033.148.17, 54033.148.18, 54033.149.1, 

54033.149.2, 54033.149.4, 54033.149.5;  54033.149.9, 54033.149.10, 54033.149.11, 54033.149.12, 

54033.149.14, 54033.149.15, 54033.149.16, 54033.149.17, 54033.149.18; 

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. Има 

входирано искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане с вх. № Л-

4800 от 29.11.2018г. Приложено е и копие на решението с което Общински Съвет на общ. Любимец дава 

своето съгласие за издаване на съответното разрешение. След засаждане на новите лозя и по време на 

отглеждането им ще се напояват. За целта през вегетативния период ще се монтират мобилни 

резервоари, които ще се зареждат с вода, доставяна с автоцистерни от съществуващ язовир – ПИ 

идентификатор № 54033.146.70, с. Оряхово. общ. Любимец. Oт резервоарите ще се захранва системата 

за капково напояване, която включва: помпа, филтърен блок, торосмесители, разпределителна мрежа от 

PVC тръби със съответната арматура (спирателни кранове, въздушници, регулатори на налягане и др.) и 

надземна мрежа от PVC маркуч с капкообразуватели, монтирана по редовете на лозето. По време на 

изграждането на лозовия масив на работниците ще бъде осигурявана вода за пиене чрез доставка на 

бутилирана минерална вода, а за битови нужди, чрез водоноска. За персонала ще се монтира химическа 

тоалетна и фургон за почивка.  

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-01-30(1)/29.01.2019г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка 

на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, 

посочени в становището. 

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 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): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, че 

горепосочените имоти, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите 

на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на 
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защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG 0000212 “Сакар” за 

опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 661/16.10.2007г. 

на Министерски съвет.  

В имотите няма установени природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване в горецитираната защитена зона.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта 

му с предмета и целите на опазване в горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка 

с ал. 1 от ЗБР. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и кметство село Оряхово. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 01.02.2019 г./ 


