
Представено от „ЕУРО ПЛАНТС“ ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение за разширение на ИП за изграждане на система за капково 

напояване на ягодоплодни насаждения, отглеждани на открито или под 

полиетиленови тунели в поземлен имот с идентификатор 48698.99.10 и част от 

поземлени имоти с идентификатор 48698.99.21 и 48698.99.8 по КККР на с. 

Младиново, общ. Свиленград, обл. Хасково 

 

Днес, 06.12.2021 г. във връзка с представено от „ЕУРО ПЛАНТС“ ЕООД уведомление 

за инвестиционно предложение с вх. № ПД-1305/19.11.2021 г. за разширение на ИП за 

изграждане на система за капково напояване на ягодоплодни насаждения, отглеждани 

на открито или под полиетиленови тунели в поземлен имот с идентификатор 

48698.99.10 и част от поземлени имоти с идентификатор 48698.99.21 и 48698.99.8 по 

КККР на с. Младиново, 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):  
Инвестиционното предложение представлява разширение на съществуващо 

земеделско стопанство за отглеждане на ягодоплодни насаждения на открито или под 

полиетиленови тунели с изградена система за капково напояване. Разширението ще 

включва поземлен имот с идентификатор 48698.99.10 и част от поземлени имоти с 

идентификатор 48698.99.21 и 48698.99.8 по КККР на с. Младиново, в които ще се 

отглеждат ягодоплодни насаждения на открито или под полиетиленови тунели и ще 

бъде изградена система за капково напояване. За напояването на насажденията със 

системата за капково напояване възложителят има издадено от Община Свиленград 

разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – водоем, съставляващ 

поземлен имот водоем-микроязовир с идентификатор 48698.233.42 по КККР на с. 

Младиново, общ. Свиленград. 

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение 

представлява разширение на ИП по Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно 

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 и т. 2 от 

ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 

решение е директора 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 с идентификатор 48698.99.21, 48698.99.8 и 48698.99.10 

по КК на с. Младиново, общ. Свиленград, за които се предвижда поставяне на 

полиетиленови тунели за отглеждане ягодоплодни насаждения и изграждане на капково 

напояване не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони BG0000212 „Сакар” за 

опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД – 313/31.03.2021г. и 

BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите 

птици.  

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 цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка 

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

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитените зони ще се извърши на етап искане за 

преценка ОВОС, с което следва да се предостави и информация и за: 

- в каква част от имот с идентификатор 48698.99.21 ще се реализира новото 

инвестиционно предложение, каква част от имота е вече съгласувана за реализация на 

инвестиционно предложение, като се изясни дали с новото инвестиционно 

предложение целият имот ще бъде усвоен; 

- в каква част от имот с идентификатор 48698.99.8 ще се реализира новото 

инвестиционно предложение, каква част от имота е вече съгласувана за реализация на 

инвестиционно предложение, като се изясни дали с новото инвестиционно 

предложение целият имот ще бъде усвоен; 

- списък на всички имоти включени в стопанството, в кои от тях са реализирани 

дейности и в кои от тях не са реализирани дейности, но са съгласувани с процедури по 

ЗООС и ЗБР (в табличен вид). 

 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград и кметство село Младиново 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 06.12.2021 г./ 

 

 

 


