
Представено от “РУЖ 9” ООД уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
за изменение на ИП за изграждане на лозов масив със система за капково 
напояване в землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от “РУЖ 9” ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за изменение и разширение на ИП за изграждане на лозов масив със 
система за капково напояване, в съответствие с разпоредбата на 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, раздел трети от ЗООС:  
След преглед на внесената информация става ясно, че инвестиционното 

предложение е разширение на съгласувано ИП с Решение №ХА-8-ПР/2015г., издадено 
от РИОСВ – Хасково. 

Запазва се намерението за изграждане на лозов масив от винени сортове: 
каберне, каберне фран, мерло, сира, совиньон блан, траминер и др. Винените сортове 
за разлика от десертните изискват изключително малко напояване, включващо 
основно подаването на т. нар. „животоспасяващи“ поливки. Запазва се системата за 
капково напояване, която ще се използва основно за подаване на торове на 
насажденията. 

Инвестиционното предложение представлява разширение и изменение на обект 
по Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 1 буква „в” 
от същото Приложение, поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, 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 имоти №№ 085008, 086002, 090005, 090007, 096016, 096017, 
097001, 097005, 099023, 099038, 099041, 100004, 100005, 102002, 102004, 104004, 
107014, 108006, 110001, 120003 с обща площ 187,011 дка, всички с НТП нива в 
землището на с. Васково, общ. Любимец, в които се предвижда разширение на 
инвестиционно предложение за изграждане на лозови насаждения, съгласувано с 
Решение №ХА-8-ПР/2015 г. на РИОСВ-Хасково  не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на 
защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за 
опазване на природните местообитания, а имоти №№ 097001, 097005, 099023, 099038, 
099041, 100004, 100005, 102002, 102004, 104004, 107014, 120003 попадат и в обхвата 
на BG0002021 „Сакар” обявена със Заповед № 758/19.08.2010 г. за опазване на дивите 
птици.  

Разширението на инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 
1, т. 1 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. 
и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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, която се 
съвместява с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и кметство с. Васково. 
 


