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РЕШЕНИЕ № ХА-33-ОС/2017 г. 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 1 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 
94 от 30.11.2012 г.) във връзка с чл.6а, т.2 от същата и представената от възложителя писмена 
документация с Вх.№ ПД-220/15.06.2016г.  

Р Е Ш И Х: 

Съгласувам инвестиционно предложение за преустройство на част от съществуваща сграда 
в казанджийница (дестилерия) в имот 000850, сграда 01, в землището на с. Оряхово, община 
Любимец, област Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни и техните 
местообитания, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

Местоположение: имот № 000850 с обща площ 8,806 дка, НТП стопански двор в землището 
на с.Оряхово, общ.Любимец.  

Възложител: ДДЯ 

Обща информация за инвестиционното предложение:  
Имот № 000850, в землището на с. Оряхово, общ. Любимец, в който ще се реализира 
инвестиционното предложение е с площ 8,906 дка и начин на трайно ползване – стопански 
двор. В него има три сгради: 01 - бивш овчарник с площ 1174 м2, 02 - битова сграда с площ 
122 м2 и  03 - сграда с друго предназначение с площ 144 м2. Предвижда се преустройство на 
част от сграда 01 в казанджийница (дестилерия). Преустроената площ ще бъде 54 м2. С 
преустройството ще се обособят помещение за дестилация, работно предверие с умивалник, 
склад, WC и битово помещение. Санитарният възел е съществуващ. Работата на обекта ще е 
сезонна. Като суровини ще се използват ферментирали пасирани плодови каши от всички 
видове плодове и  виноматериали – вино, винени утайки, пакети от джибри. За дестилиране 
на суровината ще се използва един дестилационен апарат с вместимост 500 литра. 
Дестилационният апарат създава технологична възможност за производство на пречистен 
дестилат за ракия с висок алкохолен градус от ферментирали пасирани плодови каши и 
виноматериали, което се извършва в един дестилационен цикъл. Общата продължителност 
на един цикъл - еднократна дестилация за производство на качествен дестилат за ракия, 
включващ нагряване, дестилация, пълнене и изпразване е 6-7 часа. В дестилационното 
помещение се разполага апарата в огнище от огнеопорни тухли. Към помещението ще има 
осигурен достъп за приемане на материалите за изваряване и горивните материали. Подът ще 
е водонепропусклив, негорим. Стените и таванът също ще са водонепропускливи и 
негорими. Суровината за изваряване (джибри) се пълни ръчно или с помпа, еднократно в 
казана и той се запечатва. Дестилаицонният казан се нагрява на огнището с твърдо гориво. 
Охлаждането е водно. Като охлаждаща течност ще се използва вода. След протичане на 
процеса дестилация се получава ракията, която изтича в съд за готов алкохол. След 
изварянето се отваря казана, изварените джибри изтичат и преминават през утаител с 
метална решета за твърдия отпадък, който се изважда механично и се използва за  храна на 
живитни. Производствените отпадъчни води ще се събират във водоплътна изгребна яма, 
която ще се почиства периодично. Битово - фекалните отпадъчни води от сградата ще се 
заустват в съществуваща изгребна яма, която също ще се почиства периодично. 



Водоснабдяването на сградата с вода за битови и производствени нужди ще се осигури от 
съществуващ резервоар с обем 60 м3, който ще се пълни с водоноска от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Хасково. За питейни нужди ще се доставя минерална вода.  .  

Съгласно представената информация, имот № 000850 в землището на с. Оряхово не попада 
в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

След преглед на внесеното по чл.10 от Наредбата за ОС уведомление и направена справка 
беше установено, че имотът, предмет на инвестиционното предложение, попада в обхвата на 
защитена зона BG0000212 „Сакар” приета с Решение на МС №661/16.10.2007г.  за опазване 
на природните местообитания и защитена зона BG0002020 „Радинчево”, обявена със 
Заповед № РД-783/29.10.2008г. за опазване на дивите птици. В имота предмет на 
инвестиционното предложения няма установени природни местообитания и местообитания 
на видове предмет на опазване в цитираните защитени зони. 

При проверка за допустимост по чл.12 от Наредбата за ОС бе установено, че 
инвестиционното предложение е допустимо, т.к. не противоречи на режима на защитена 
зона BG0002020 „Радинчево” определен със заповедта за обявяването й. 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 
настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на 
чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата по ОС и подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ от 
същата Наредба.  

Така заявеното инвестиционно предложение за преустройство на част от съществуваща 
сграда в казанджийница (дестилерия) в имот 000850, сграда 01, в землището на с. Оряхово, 
община Любимец, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 
№ 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с 
Глава шеста от ЗООС процедури.  

Съгласуването на инвестиционно предложение за преустройство на част от съществуваща 
сграда в казанджийница (дестилерия) в имот 000850, сграда 01, в землището на с. Оряхово, 
община Любимец се основава на следните 

 
МОТИВИ: 

1. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага увреждане, фрагментация 
или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове предмет на 
опазване в защитените зони, тъй като имотите, в които ще се реализира са с НТП „стопански 
двор“, което не предполага наличие на природни местообитания. 

2. Предвид местоположението и НТП на имотите, дейностите по реализация и експлоатация 
на инвестиционното предложение, не предполагат такова безпокойство на видовете предмет 
на опазване в зоните, което да доведе до изменение в плътността и структурата на 
популациите им. 

3. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие върху защитените зони. 

4. Промяната на НТП на имота няма да доведе до кумулиране на въздействия върху 
защитената зона. 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се 
съгласува при спазване на следните 

 
 



УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се допуска трайно депониране на генерирани при реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение отпадъци в границите на защитените зони, същите де се 
извозват до съответните депа.   

2. При реализацията на инвестиционното предложение да не се изграждат временни пътища 
и помощни площадки извън границите на имота предмет на инвестиционното предложение. 

 

Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува само за конкретното 
местоположение и заявените параметри. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото 
решение, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- 
дневен срок след настъпване на измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, 
виновните лица носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от 
Закона за биологичното разнообразие.   

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване 
на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не 
може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата 
нормативна уредба по околна среда. 

Съгласно чл.31, ал.23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за 
преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, 
ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне 
действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или по 
одобряване на плана или програмата. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред 
Министъра на МОСВ или Административен съд Хасково. 

 
Дата: 29.09.2017 г.  

 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по   
околната среда и водите- Хасково 
 


