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ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на нови 

157 дка биологични насаждения от орехи, изграждане на ограждания с 
електопастир и закупуване на необходимата земеделска техника за отглеждането 
им в имоти землище с. Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково”. 
 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-328/08.06.2015г. за 
горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата 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 
(Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 
уведомяваме следното: 
 
Инвестиционно предложение за „Създаване на нови 157 дка биологични 
насаждения от орехи, изграждане на ограждания с електопастир и закупуване на 
необходимата земеделска техника за отглеждането им в имоти землище с. Лозен, 

общ. Любимец, обл. Хасково” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 
 
 
Целта на  инвестиционното предложение е изграждане на 157 дка нови трайни 
биологични насаждения от орехи. Те ще послужат за производството на 
земеделска продукция – орехови ядки. Предмет на предложението е създаването 
на биологични трайни насаждения по ПРСР. 
Земеделски дейности които включват, риголване, оран, дисковане, пробиване на дупки 
за фиданки, наторяване с биологични продукти, засаждаене на фиданки, бране и 
извозване на продукцията. Ограждане на имотите с електро пастир. Закупуване на 
земеделска техника. Площ и капацитет: насажденията са 157 дка с очакван добив при 
пълно плододаване от 78,50 тона орехи Няма да бъде изграждана нова 
инфраструктура. Няма да има необходимост от нови трасета за електроснабдяване , 
ВиК, газопровод и други. Ще бъдат използвани наличните пътища, а за поливането ще 
се разчита на естествени природни валежи /ДЪЖД/. Ще бъдат изкопавани дупки за 
засаждане на фиданките със земеделска техника. Няма да бъдат използвани взривни 
вещества. Дупките ще са с дълбочина 1 м и 50 см диаметър. След полагането на 
фиданките ще бъдат заривани. Имотите в които ще се реализира ИП са с №№ 20006, 
26040, 33011, 34003, 34007, 34012, 34014, 34015, 34017, 34018, 34022, 34032, 34033, 
34035, 34036, 34037, 34041, 34053, 34054, 34058, 34059, 34060, 34062, 34063, 34064, 
34070, 34074, 34076, 34077, 34079, 34081, 34083, 34087, 34088, 69001, 69002, 69003, 
69004, 69014, 69016, 69017, 69018, 82013, 86009, 90013, 94062, 96066, 97051, 103022, 
103104, 104019, 112091 землище с. Лозен, общ. Любимец. Същите са с дългогодишни 
договори за аренда.  
 

Горепосочените имоти,  предмет на ИП,  не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на  защитени 



зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - ЗЗ 

BG 0001032  „Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 
приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 
 
Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към 
някоя от позициите на Приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). 
 
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близкоразполжената  

защитена зона ЗЗ BG 0001032  „Родопи Източни”.  
 
В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че 
преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за  „Създаване на нови 
157 дка биологични насаждения от орехи, изграждане на ограждания с 
електопастир и закупуване на необходимата земеделска техника за отглеждането 

им в имоти землище с. Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково” е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за 
ОС. 
 
 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от 

получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни 

актове. 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно 
РИОСВ- Хасково за промените.   

 

 

 

 

 

инж. Л. Дайновски 
За  Директор на регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково/Заповед №45/03.08.2012г/ 

 

 


