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Изх. № ПД-74/11.05.2015г. 

 

До 

Георги Серафимов 

 

ОТНОСНО: Изграждане на ракиен казан и навес за търговия със строителни материали и 

дърва за огрев в УПИ VІІ-516, кв.81 по плана на с.Елена, общ.Хасково. 

 

Уважаеми г-н Серафимов, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-74/18.02.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на ракиен казан и навес за търговия със строителни материали и дърва за огрев в 

УПИ VІІ-516, кв.81 по плана на с.Елена, общ.Хасково, на основание чл.6а 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. 94 от 30.11.2012 г.), 

Ви уведомявам следното: 

Изграждането на ракиен казан и навес за търговия със строителни материали и дърва за 

огрев в УПИ VІІ-516, кв.81 по плана на с.Елена, общ.Хасково, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 

от Наредбата за ОС.  

След преглед на постъпилата информация се установи, че възложителят предвижда в VІІ-

516, кв.81 по плана на с.Елена, общ.Хасково да изгради ракиен казан и навес за търговия със 

строителни материали и дърва за огрев. Заустването на отпадните води се предвижда в 

граничещото с имота речно корито. Отпадните материали от дестилацията ще преминават 

през утаител, оборудван с решетка на отворите. Течният остатък ще бъде отвеждан към 

заустването през тръби с ревизионна шахта, а сухия материал ще бъде изгребван и използван 

за наторяване на земеделски площи и храна на животни. Относно битовите отпадни води се 

предвиждат два санитарни възела. Отвеждането на водосбора отива във водоплътен 

резервоар, а от там чрез преливник водата отива във втори резервоар, от който водата ще 

прелива в положена в земята дренажна тръба с дължина приблизително 100 м. Предвидена е 

ревизия, където при нужда може да се извършва дезинфекция преди заустването.  

След преглед на внесеното по чл.10 от Наредбата за ОС уведомление и направена справка 

беше установено, че площта предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата 

на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена е защитена 

зона BG0001034 „Остър камък” за опазване на природните местообитания, приета с 

Решение на МС № 122/02.03.2007 (приблизително 500 м).  

Площта на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии.   

Посочените по – горе дейности свързани с изграждане на ракиен казан и навес за търговия 

със строителни материали и дърва за огрев в УПИ VІІ-516, кв.81 по плана на с.Елена, 

общ.Хасково не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на 

регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ 

бр.91/2002г., посл. изм. обн., ДВ. бр. 82 от 26.10.2012г.) процедури по ОВОС и екологична 

оценка. 



При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка с чл.2 ал.2 от 

Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в инвестиционното 

предложение дейности са допустими от гледна точка на ПУРБ на ИБР (съгласно становище 

на БД ИБР с изх.№ КД-04-65/05.05.2015г.) при недопускане на замърсяване на повърхностни 

и подземни води и провеждане на процедура по издаване на разрешително за заустване на 

отпадъчни води във воден обект.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG0001034 „Остър камък”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

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

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 

уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


