
 

Представено от „АГРИБЕЛ-2018“ ООД уведомление за: „Изграждане на лозови 
насаждения и система за капково напояване в имоти с идентификатори: 49446.70.5; 
49446.70.8; 49446.70.9; 49446.70.11; 49446.70.14; 49446.70.17; 49446.70.19; 49446.70.21; 
49446.70.23; 49446.70.24; 49446.70.25; 49446.70.27; 49446.70.117; 49446.70.126 в землището на 
село Мустрак, общ. Свиленград, обл. Хасково“. 

 
Във връзка с постъпило уведомление с вх. № ПД-96/31.01.2020г. относно горепосоченото и 

на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, РИОСВ – Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на лозови насаждения и система за 
капково напояване в имоти с идентификатори: 49446.70.5; 49446.70.8; 49446.70.9; 49446.70.11; 
49446.70.14; 49446.70.17; 49446.70.19; 49446.70.21; 49446.70.23; 49446.70.24; 49446.70.25; 
49446.70.27; 49446.70.117; 49446.70.126 в землището на село Мустрак, общ. Свиленград, обл. 
Хасково. Водовземането, необходимо за напояване на лозовите масиви ще се извършва от 
водоем, съставляващ поземлен имот №000241 в местност „Циганката“, находящ се в землището 
на с. Мустрак, общ. Свиленград. 

За инвестиционно предложение: „Изграждане на лозово насаждение и монтаж на 
хидромелиоративна система за капково напояване на лозови насаждения“ в имоти с №№ 
070001, 070003, 070004, 070006, 070007, 070010, 070012, 070013, 070016, 070018 в землище на 
село Мустрак, общ. Свиленград, обл. Хасково, с възложител „Агрибел-2018“ ООД, е издадено 
Решение № ХА – 7 ПР/2019г. на директора на РИОСВ – Хасково с характер „да не се извършва 
ОВОС“. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), постъпилата 
документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 
изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 
режимите, определени в ПУРБ и ПУРН на ИБР. 

Предвид полученото в РИОСВ – Хасково становище на БД ИБР – Пловдив, 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и 
постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите 
при спазване на определени условия, посочени в становището.  

Настоящото инвестиционно предложение представлява разширение на инвестиционно 
предложение съгласно приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 1, 
буква „в“ от приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия, 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: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имоти с идентификатор 49446.70.5, 49446.70.8, 49446.70.9, 49446.70.11, 
49446.70.14, 49446.70.17, 49446.70.19, 49446.70.21, 49446.70.23, 49446.70.24, 49446.70.25, 
49446.70.27, 49446.70.117, 49446.70.126 по КК на с. Мустрак, общ. Свиленград, за които се 
предвижда изграждане на 53,075 дка лозови насаждения и система за капково напояване не 
попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 
но попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар“, приета от  МС с Решение № 
661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002021 
„Сакар“, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. Имоти с 
идентификатор 49446.70.5, 49446.70.9 са с НТП нива, а всички останали имоти са с НТП 
изоставени трайни насаждения. 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“. 
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При проверка за допустимост по чл.12, 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 ѝ. 

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 Свиленград и Кметство село Мустрак. 
 

/отговорено от РИОСВ – Хасково на 26.02.2020 г./ 


