
Представено от „АЛМОНД ЛЕНД“ ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Изграждане на автоматизирана напоителна система за капково 

напояване на черупкови овощни видове с ефективна площ на напоителните 

полета 285.725 дка“ в землището на  с. Момково, общ. Свиленград, обл. Хасково 

 

Днес, 16.11.2021 г. във връзка с представено от „АЛМОНД ЛЕНД“ ЕООД уведомление 

за инвестиционно предложение с вх. № ПД-1081/29.09.2021 г. за „Изграждане на 

автоматизирана напоителна система за капково напояване на черупкови овощни видове 

с ефективна площ на напоителните полета 285.725 дка“ в землището на  с. Момково, 

общ. Свиленград, 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):  
С инвестиционното предложение се предвижда създаване на нови 91,413 дка 

черупкови овощни насаждения и изграждане на автоматизирана напоителна система за 

капково напояване на черупкови овощни видове с ефективна площ на напоителните 

полета 285,725 дка в землището на с. Момково. Напояването ще се осъществява с 

капков маркуч, положен подземно. Капковите крила ще са с вградени 

капкообразуватели на 0,50 м един от друг, с дебит на всеки от тях – 1,5 л/ч.. Поливната 

площ ще бъде разпределена на поливни участъци. Изчисляването и разпределението на 

поливните участъци ще се съобрази с наличните водни ресурси. Системата ще се 

състои от следните основни компоненти:  Водовземане; Помпена станция; Филтърна 

група; Главни (магистрални) и захранващи тръбопроводи. 

Напоителните полета са базирани и ще се захранват с вода от сондажен 

кладенец, разположен в имот 73003, който е собственост на Възложителя. 

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-01-1000 

(1)/08.11.2021 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. 

Във връзка с представеното уведомление и 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 се включат в изискващата се оценка, независимо дали 

самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 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 имоти с идентификатор 48979.57.42, 48979.59.1, 48979.59.2, 



48979.59.3, 48979.59.9, 48979.59.44, 48979.70.22, 48979.70.120, 48979.71.6, 48979.73.3, 

48979.73.5, 48979.73.6, 48979.73.9, 48979.73.10, 48979.73.11, 48979.73.13, 48979.73.14, 

48979.73.15, 48979.73.17, 48979.73.18, 48979.73.19, 48979.73.21, 48979.73.22, 

48979.73.23, 48979.73.24, 48979.73.25, 48979.73.26, 48979.73.27, 48979.73.28, 

48979.73.29, 48979.73.30, 48979.74.2, 48979.74.17,  48979.74.66, 48979.74.68, 

48979.74.81, 48979.74.85, 48979.74.88, 48979.75.101, 48979.96.61, 48979.74.90, 

48979.74.97, 48979.74.102, 48979.74.69, 48979.74.75, 48979.70.18, 48979.70.115, 

48979.71.9, 48979.71.11, 48979.71.15, 48979.71.19, 48979.71.20, 48979.71.120, 48979.72.3, 

48979.48.42, 48979.59.14,  48979.74.11, 48979.57.52 по КК на с. Момково, общ. 

Свиленград, в които се предвижда създаване на нови 91,413 дка черупкови овощни 

насаждения и изграждане на автоматизирана напоителна система за капково напояване 

на черупкови овощни видове с ефективна площ на напоителните полета 285,725 дка в 

землището на с. Момково не попадат в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона 

BG0000212 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-313/31.03.2021г. за опазване на 

природните местообитания. 

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 цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, 

във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.   

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

за ОС се установи, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо 

режима на защитени зони BG0002021 „Сакар” и BG0000212 „Сакар” при спазване на 

забраните определени със заповедите за обявяването им. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград, кметство село Момково, 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 15.11.2021 г./ 

 

 

 


