
Представено от „БЪЛГАРСКИ БИО ПРОДУКТИ“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане до 800 броя кози“ в имот № 
061009 с площ 40.222 дка, местност „Бостънлъка“, землище на с. Васково, общ. 
Любимец. 
 

Във връзка с представено от „БЪЛГАРСКИ БИО ПРОДУКТИ“ ЕООД 
уведомление за инвестиционно предложение за отглеждане до 800 броя кози, в 
съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), РИОСВ-Хасково информира за следното: 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:  

След преглед на внесената информация става ясно, че инвестиционното 
предложение за отглеждане до 800 броя кози е предвидено да се реализира в имот № 
061009 с площ 40.222 дка, местност „Бостънлъка“, землище на с. Васково, общ. 
Любимец. Имота е с начин на трайно ползване за стопански двор. За смяна на начина 
на трайно ползване на имота е проведена процедура по чл. 31 от ЗБР – издадено 
Решение № ХА-09-ОС/2010 г. на директора на РИОСВ – Хасково за “Изграждане на 
селскостопански двор за съхранение на селскостопанска техника”.  

В имота е предвидено да бъдат изградени два броя сгради за нощуване на 
козите. В сградите е предвидено козите да пренощуват, а в битовата сграда с доилна 
са предвидени помещения за доене, съхранение на издоеното мляко и съдовете за 
мляко, както и помещение за измиване на същите. Предвидено е и помещение за 
почивка на персонала. Захранването с електроенергия ще бъде осъществено от стълб 
находящ се в имота. Вода за питейно – битови нужди ще бъде използвана от 
съществуващ водопровод за поене на животните, измиване на съдове използвани при 
доенето на животните и питейно битови нужди на персонала. Образуваните отпадъчни 
води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма, която ще бъде почиствана 
периодично от специализирана фирма на база сключен договор. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 буква „д” от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура 
по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, 
ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково.  
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената 
справка се установи, че имота в който ще се реализира инвестиционното предложение 
не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие - BG0000212 „Сакар”, определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, 
приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. и BG0002021 „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./. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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., 
изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка за 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горецитираните защитени зони, 
по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и кметство с. Васково. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 03.10.2016 г./ 


