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До   

Димитър Господинов  

 

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на част 

от съществуващ овчарник в стопанска сграда за селскостопанска продукция в ПИ № 

077010, в землището на село Младиново, общ. Свиленград, обл. Хасково, подмярка 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020“ 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-1229/06.12.2016г. 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 : „Преустройство на част от съществуващ овчарник в 

стопанска сграда за селскостопанска продукция в ПИ № 077010, в землището на село 

Младиново, общ. Свиленград, обл. Хасково, подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ попада в обхвата 

на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

Инвестиционното предложение  предвижда преустройство на част от съществуващ 

овчарник в стопанска сграда за селскостопанска продукция, в ПИ № 077010, в 

землището на село Младиново, общ. Свиленград. Няма необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване 

на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. 

 

Така представено инвестиционното предложение за преустройство на част от 

съществуващ овчарник в стопанска сграда за селскостопанска продукция, не попада 

самостоятелно в обхвата на някоя от позициите на Приложение №1 и №2 на ЗООС. 

Няма основание предвижданите дейности да се смятат и за изменение или разширение 

по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно 

въздействие върху околната среда, поради което не подлежат на регламентираните с 

Глава шеста от Закона за опазване на околната среда  процедури по ОВОС и 

екологична оценка. 

 



Горепосоченият имот  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в  обхвата  на две  защитени 

зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие -  BG 0000212 „Сакар”, 

определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и BG 

0002021 „Сакар”, определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г на Министъра на 

околната среда и водите /ДВ бр. 72 /2010г./. 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, 

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

горецитираните  защитени зони BG 0000212 „Сакар” и BG 0002021 „Сакар”,  за 

опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 

2000.  

 

 

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: „Преустройство на част от 

съществуващ овчарник в стопанска сграда за селскостопанска продукция в ПИ № 

077010, в землището на село Младиново, общ. Свиленград, обл. Хасково, подмярка 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020“ 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. Д. Илиев 

 Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

 
 

 


