
Представено от „ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ” ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за изменение на ИП за „Изграждане на 586,83 дка трайни 
насаждения от лавандула, система за капково напояване и закупуване на 
земеделска техника” в землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от „ГРИЙН ТРЕЙД ЕМ ДЖЕЙ” ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за изменение на ИП за „Изграждане на 586,83 дка трайни 
насаждения от лавандула, система за капково напояване и закупуване на земеделска 
техника” в землище на с. 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):  

Инвестиционното предложение представлява изменение на ИП за „Изграждане 
на 586,83 дка трайни насаждения от лавандула, система за капково напояване и 
закупуване на земеделска техника” в землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. 
Хасково, съгласувано с Решение № ХА-19ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – 
Хасково. През 2017 г. са съгласувани общо 61 броя имоти в землището на с. Васково, в 
които ще се реализира инвестиционното предложение върху площ от 586,83 дка. 
Имотите са с №№ както следва: 032002; 032003; 032004; 032006; 033001; 033003; 
033005; 034001; 034003; 034004; 036002; 036003; 036004; 036005; 036007; 037002; 
037003; 037005; 038001; 038004; 039001; 039002; 041001; 041002; 041008; 041009; 
041010; 042001; 042002; 042003; 042005; 042006; 042008; 043004; 044002; 044003; 
044004; 045001; 047003; 048002; 048005; 048010; 061001; 062003; 063003; 063004; 
063005; 064001, 064002, 064003; 064004; 065002; 066001; 066002; 066003; 066004; 
066005; 066006; 066007; 066008; 066009, всички в землището на с. Васково, общ. 
Любимец, обл. Хасково. 

Поради тежки теренни условия и поява на скални участъци в част от по-горе 
цитираните имоти, съществуващите терени не са достатъчни да се изпълни в цялост 
инвестиционното намерение на дружеството, поради което се налага добавяне на 
допълнителни площи, за да може да се изпълни инвестиционното предложение в 
размер на заявените пред ДФЗ площи от 586,83 дка. 

С настоящото изменение на ИП се добавят нови 11 броя имоти с №№ 031002; 
031003; 033006; 041003; 041006; 041007; 032005; 033004; 041004; 043002; 065001 с 
обща площ 136,396 дка. Така общата брутна площ, в която ще се реализира 
инвестиционното предложение е съставена от сбора на площите на тези 72 броя 
имоти с №№ 031002; 031003; 032002; 032003; 032004; 032005; 032006; 033001; 033003; 
033004; 033005; 033006; 034001; 034003; 034004; 036002; 036003; 036004; 036005; 
036007; 037002; 037003; 037005; 038001; 038004; 039001; 039002; 041001; 041002; 
041003; 041004; 041006; 041007; 041008; 041009; 041010; 042001; 042002; 042003; 
042005; 042006; 042008; 043002; 043004; 044002; 044003; 044004; 045001; 047003; 
048002; 048005; 048010; 061001; 062003; 063003; 063004; 063005; 064001, 064002, 
064003; 064004; 065001; 065002; 066001; 066002; 066003; 066004; 066005; 066006; 
066007; 066008; 066009, всичките в землището на с. Васково, община Любимец, като 
се запазва площта от 586,83 дка върху която ще се реализира инвестиционното 
предложение за засаждане на лавандула и изграждане на система за капково 
напояване. 

Имотите са с начин на трайно ползване „нива“. Насаждението ще бъде с 
междуредие 1,60 и разстояние в реда 0,40 м. Посоката на засаждане е североизток-
югозапад. Предвижда се почистване на терена от камъни, подравняване, риголване, 
оране, торене и засаждане на резниците лавандула. Земеделската техника, която е 
предвидена за закупуване е: два трактора, пръскачка щангова, култиватор за 
лавандула, дискова брана, машина за косене на лавандула и ремарке. 



Инвестиционното предложение предвижда насаждението да се напоява чрез 
система за капково напояване. Водата за напояване ще се осигурява въз основа на 
актуален договор за доставка на вода от „Напоителни системи“ ЕАД - клон Хасково. 
Водоизточник е яз. Изворово. Чрез водоноски ще се пълни предвидения в 
инженерния проект основен резервоар с обем 202,7 м3. Водата за напояване ще се 
подава в тръбната мрежа гравитачно. Оразмерителният дебит  за напояване на 
площите е 19,4 л/сек /70 м3/час/. 

Инвестиционното предложение представлява изменение на ИП по 
Приложение № 2 на ЗООС, като самостоятелно 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. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от 
ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - 
Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а 
от Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-315 
(1)/11.05.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН 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 №№ 031002; 031003; 032002; 032003; 032004; 032005; 
032006; 033001; 033003; 033004; 033005; 033006; 034001; 034003; 034004; 036002; 
036003; 036004; 036005; 036007; 037002; 037003; 037005; 038001; 038004; 039001; 
039002; 041001; 041002; 041003; 041004; 041006; 041007; 041008; 041009; 041010; 
042001; 042002; 042003; 042005; 042006; 042008; 043002; 043004; 044002; 044003; 
044004; 045001; 047003; 048002; 048005; 048010; 061001; 062003; 063003; 063004; 
063005; 064001, 064002, 064003; 064004; 065001; 065002; 066001; 066002; 066003; 
066004; 066005;  066006; 066007; 066008; 066009 в землището на с. Васково, общ. 
Любимец, в които се предвижда създаване на 586,83 дка трайни насаждения от 
лавандула не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони BG0000212 „Сакар”, 
приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните 
местообитания и BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. за 
опазване на дивите птици. 

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 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. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Любимец, кметство село Васково и 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 12.05.2020 г./ 


