
Представено от „Витамикс-3“ ООД уведомление за инвестиционно предложение за 

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-

торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане 

на череши“ в поземлен имот с идентификатор 69691.32.53 по КККР на с. Странско, 

общ. Димитровград, обл. Хасково 

 

Днес, 01.10.2021 г. във връзка с представено от „Витамикс-3“ ООД уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-954/10.09.2021 г. за „Изграждане на 

автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и 

резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши“ в поземлен 

имот с идентификатор 69691.32.53 по КККР на с. Странско, общ. Димитровград, обл. 

Хасково, 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 е свързано с изграждане на автоматизирана 

система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода, и 

закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши в поземлен имот с идентификатор 

69691.32.53 по КККР на с. Странско, общ. Димитровград, обл. Хасково. ИП предвижда 

изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващо трайно 

насаждение от череши в същия поземлен имот с обща площ 95,001 дка. Захранването 

на системата за капково напояване ще се извършва чрез помпен възел, състоящ се от ел. 

помпа, взимаща вода от резервоар с обем 222 куб. м. Резервоарът ще се захранва с вода 

от язовир чрез моторна помпа. Към системата за напояване се предвижда филтриращо-

торосмесващ възел, автоматизация, включваща програматор и метеостанция, дизелова 

помпа и филтър за пълнене на резервоар. Ще бъде закупен хидрокулер за охлаждане на 

череши с капацитет 1200 кг/час, който ще се разположи в складово помещение в имот 

VIII, кв. 65 по плана с. Странско, общ. Димитровград. Нужното количество вода ще се 

доставя от язовир в с. Странско с № 000080 с площ 52.099 дка. 

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно 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 

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-

909(1)/27.09.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (копие на 

което прилагаме за сведение и съобразяване), инвестиционното предложение е 

допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите и 

подзаконовите актове към него, 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 поземлен имот с идентификатор 69691.32.53 по КККР на с. 

Странско, общ. Димитровград не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 



Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до тях защитена зона е 

BG0000442 „Река Мартинка“ за опазване на природните местообитания на дивата 

флора и фауна приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. /на 

отстояние 260 м./ 

Така заявено 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 цитираната защитена зона 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 Димитровград, кметство село Странско, 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 30.09.2021 г./ 

 

 

 


