
Представено от „СП ЕНЕРДЖИ“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение 

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на трайни насаждения 

винени лозя с площ от 22,9997 ха в землището на с. Свирачи, Община Ивайловград“ 

 

Днес 23.03.2022г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД - 321/10.03.2022г. 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 Ви информира за следното: 

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

Целта на инвестиционното предложение е Изграждане на автоматизирана система за 

капково напояване на трайни насаждения винени лозя с площ от 22,9997 ха в землището на с. 

Свирачи, Община Ивайловград. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот 

65704.91.26 в землище на с. Свирачи със съществуващ лозов масив. 

Предвиждат се следните дейности: изземване и депониране на хумусния пласт в 

непосредствена близост до изкопите, ръчен изкоп или изкоп от трегер на дълбочина 60см за 

полагане на тръбопроводите и монтаж на шахтите, доставка и полагане на главните и поливните 

тръбопроводи по дължината на трасето, монтаж и напълване на резервоара с вода минимум 1/3 

от обема му, монтаж на разпределителните възли и шахтите, извършване на хидравлични проби 

и изпитване на водопроводите в ръчен режим на управление на системата, отстраняване на 

евентуални течове и аварии, обратно засипване на тръбите и връщане на хумуса до изравняване с 

околния терен, монтаж на филтърна група и помпени агрегати, както и монтаж на автоматизация, 

извършване на хидравлични проби и изпитване на водопроводите в автоматичен режим на 

управление на системата. 

Дружеството има сключен договор за доставка на необходимите количества вода от 

концесионера на язовир Расово 1 за захранване на системата за капково напояване. 

Необходимата вода ще се доставя с мобилни цистерни до резервоар. Водоема е ПИ 10286.89.214 

в с. Васково, с площ 8794м2. 

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-01-233(1)/22.03.2022г., 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, Закона за 

водите и подзаконовите актове към него, 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. 

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 имот с идентификатор 65704.91.26, с площ 229,997 дка, НТП „лозе“ по КК на с. 

Свирачи, общ. Ивайловград, за който се предвижда изграждане на система за капково напояване 

на лозови насаждения 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 до имота е разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за 

опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД-267/31.03.2021г. 

(приблизително 800 м.). 

Инвестиционното предложение за изграждане на система за капково напояване на 

лозови насаждения в имот с идентификатор 65704.91.26, с площ 229,997 дка, НТП „лозе“ по КК 

на с. Свирачи, общ. Ивайловград попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за условията и 

реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
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инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата 

за ОС) 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, която процедура се съвместява с преценката за 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Ивайловград и село Свирачи. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 23.03.2022г./ 


