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Изх.№ПД-330/20.07.2016г.  

 

До „Агро инвест СД“ ЕООД  

 

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за изграждане на “Силозно стопанство, 

склад за семена, гараж за селскостопанска техника, реконструкция и 

смяна на предназначението на съществуващ склад в склад за торове и 

административно битова част“ в УПИ XV-склад за семена и торове, кв. 

138, гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково  

 

 

Уважаеми г-н Тодоров, 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-330/06.07.16г. 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 изграждане на “Силозно стопанство, склад за семена, гараж за 

селскостопанска техника, реконструкция и смяна на предназначението на съществуващ склад 

в склад за торове и административно битова част“ в УПИ XV-склад за семена и торове, кв. 

138, гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за 

ОС. 

 

ИП предвижда изграждане на силозно стопанство, склад за семена, гараж за селскостопанска 

техника, реконструкция и смяна на предназначението на съществуващ склад в склад за торове 

и административно битова част в УПИ XV-склад за семена и торове, кв. 138, гр. Любимец, 

общ. Любимец, обл. Хасково. В силозите ще се съхранява семена от пшеница, ечемик, рапица, 

слънчоглед, етерично – маслени (кориандър), грах. Склада за семена ще се използва само за 

съхранение, без да се извършва опаковане.  След преглед на представената допълнителна 

информация става ясно, че в склада за торове с вместимост 200 тона ще се съхраняват 

следните торове: амониев нитрат, карбамид, троен суперфосфат, NPK – комбинирани торове, 

микрогранулирани торове. В склада няма да се извършва смесване на торове и опаковане и не 

се предвижда съхранение или разфасоване на продукти за растителна защита.   

 На територията на склада се очаква да бъдат налични торове от Приложение 3 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл.5, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр. 

5/19.01.2016 г.), оператора има задължение да извърши класификация на предприятието и/или 

съоръжението в съответствие с критериите по Приложение 3 на ЗООС и да я документирате 

по образец съгласно Приложение 1 от Наредбата. В случаите, когато предприятието и/или 

съоръжението се класифицира като предриятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал 

или предриятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал се подава до министъра на 

околната среда и водите уведомление за извършена класификация. 



Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси (обн. ДВ., бр. 43/2011 г.) трябва да бъде извършена оценка на безопасността 

на съхранението на опасните химични вещества и смеси и да се документират резултатите от 

оценката, съгласно заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. 

 

УПИ XV-склад за семена и торове, кв. 138, гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково 

предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, както и в  границите на защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река 

Марица”,  за опазване на природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с 

Решение № 122/02.03.2007г.  

 

Инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на 

Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не са 

налични основания да се счита, че предвижданите дейности могат да доведат до 

значително отрицателно въздействие върху околната среда. 

Предвид всичко гореописано не намираме основание да бъде провеждана процедура по 

Глава шеста от ЗООС за така заявеното инвестиционно предложение.  

  

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

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от 

мрежата „Натура“ 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона е 

BG0000578 „Река Марица”,  за опазване на природните местообитанията.  

 

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 изграждане на “Силозно 

стопанство, склад за семена, гараж за селскостопанска техника, реконструкция и смяна 

на предназначението на съществуващ склад в склад за торове и административно 

битова част“ в УПИ XV-склад за семена и торове, кв. 138, гр. Любимец, 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    

  (Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. на Директора на РИОСВ-Хасково)     
     


