
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 
  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 24 

 
Изх. №ПД-1173/18.01.2017г. 
 
 
До 
А. Шекир 
 
 
ОТНОСНО: Реконструкция на съществуващ овчарник и разширение към него в УПИ XXXI, 
кв. 4, с. Ръженово, общ. Маджарово. 
 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-11732/29.11.2016г. на РИОСВ-Хасково за 
Реконструкция на съществуващ овчарник и разширение към него в УПИ XXXI, кв. 4, с. 
Ръженово, общ. Маджарово, на основание чл.6а, т.2 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: 

Реконструкция на съществуващ овчарник и разширение към него в УПИ XXXI, кв. 4, с. 
Ръженово, общ. Маджарово, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

След преглед на постъпилата информация става ясно, че целта на инвестиционното 
предложение е реконструкция на съществуващ овчарник и разширение към него в УПИ XXXI, 
кв. 4, с. Ръженово, общ. Маджарово. В обекта се отглеждат 300 овце. С инвестиционното 
предложение не се предвижда увеличаване на броя на животните. Ремонтните дейности ще се 
извършват, когато животните са на паша в имоти, собственост на възложителя, поради което 
по време на реконстукцията няма нужда овцете да бъдат отглеждани другаде. Отпадъчните 
води, формирани от обекта се отвеждат във водоплътна изгребна яма.       

УПИ XXXI, кв. 4, с. Ръженово, общ. Маджарово не попада в границите на защитени 
територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от 
Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположени са защитена зона BG0001032 
„Родопи Източни” приети с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 
местообитания и защитена зона BG0002071 „Мост Арда”, обявена със Заповед № РД-
784/29.10.2008г. за опазване на дивите птици.    

Така представено инвестиционното предложение за реконструкция на съществуващ овчарник 
в УПИ XXXI, кв. 4, с. Ръженово, общ. Маджарово, с възложител Алятин Мехмед Шекир, 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 следните мотиви: 
- обектът е съществуващ, цел на инвестиционното предложение е едниствено подобряване  
условията на животните; 
- не се предвижда увеличаване на броя на отглежданите животни; 
- обектът е със съществуващо водоснабдяване и електроснабдяване; 
- за обекта има съществуваща торищна площадка. 



 

 

Във връзка с гореизложеното предвидените дейности не подлежат на регламентираните с 
Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична 
оценка.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при 
реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони 
BG0001032 „Родопи Източни“ и BG0002071 „Мост Арда”. 

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

За бъдещи инвестиционни предложения РИОСВ – Хасково следва да бъде уведомена на най-ранен 
етап на предложението. 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по   
околната среда и водите- Хасково 
 


