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Изх. №ПД-17/23.01.2015г. 

 

До 

Т-уайнс ЕООД 

ул.Рила №12 

гр.Харманли 

 

 

ОТНОСНО: Разширение на площадката за винарска изба находяща се в ПИ № 001613 с  

включване на ПИ № 245026 и ПИ № 245006 по картата на възстановената собственост  на  

землище с. Коларово, общ. Харманли.  

 

Уважаеми г-н Димитров, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-17/19.01.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

разширение на площадката за винарска изба находяща се в ПИ № 001613 с  включване на 

ПИ № 245026 и ПИ № 245006 по картата на възстановената собственост  на  землище с. 

Коларово, общ. Харманли, 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: 

Разширението на площадката за винарска изба находяща се в ПИ № 001613 с  включване на 

ПИ № 245026 и ПИ № 245006 по картата на възстановената собственост  на  землище с. 

Коларово, общ. Харманли, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, Т-уайнс ЕООД, предвижда разширение на площадка 

прилежаща към винарската изба в ПИ № 001613, с. Коларово с  ПИ № 245026 и ПИ 245006 

по картата на възстановената собственост  на  землище с. Коларово, общ. Харманли, без 

промяна в капацитетът на винарската изба. От представените скици става ясно, че имотите 

са собственост на възложителя „Т-уайнс“ ЕООД граничат пряко с утвърдената площадка на 

избата и след присъединяването към нея, ще се ползват за изграждане основно на 

площадки за приемане на суровина, съхранение на амбалаж и подвижен инвентар, 

вътрешни пътища и съоръжения на техническата инфраструктура свързана с 

функционирането на обекта. Това разширение на площадката е трето по ред разширение, 

спрямо първоначално определената площадка (ПИ 245031, з-ще Коларово). За “Винарска 

изба” в ПИ 245031 има издадено Разрешение за строеж № 55/23.05.2012 г. За същата е 

издадено Становище № ПД-194/19.05.2012 г. на РИОСВ Хасково. При първото разширение 

към ПИ 245031 са добавени ПИ №№ 245030, 245025, 245010 и 001606, като разширената 

площадката заема новообразуван ПИ № 001608. За това разширение е издадено Становище 

№ ПД-240/13.06.2012 г. на РИОСВ Хасково. В последствие, след второ разширение към 

ПИ № 001608 са добавени ПИ №№ 001611, 245001 и 247001, като разширената площадката 

заема новообразуван ПИ № 001613. За това разширение е издадено Становище № ПД-

101/19.03.2014 г. на РИОСВ Хасково. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на 

района около площадката на предприятието.  Транспортният достъп до обекта ще се 

осъществява по съществуващата улична  мрежа на с. Коларово и прилежащи полски 

пътища. Електроснабдяването на обекта ще се осъществи от мрежата на “ЕВН-България 



Електроразпределение” АД, КЕЦ Харманли, чрез изграждане на собствен трафопост в ПИ  

001608. Водоснабдяването се предвижда от водопроводната мрежа на “ВиК” ЕООД 

Хасково. От дейността на обекта ще се генерират производствени отпадни води от 

измиване на съдове и площадки и отпадни води от битов сектор. За тях се предвижда 

монтаж на локални  пречиствателни съоръжения, водата от които ще се събира в резервоар 

и ще се използва за напояване,  съгласно одобрените проекти, без да се предвиждат 

промени свързани с настоящото инвестиционно намерение.  

ПИ № 245026 и ПИ № 245006 в землището на с.Коларова не попадат в границите на 

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

на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота са 

разположени защитена зона BG0000212 „Сакар” за опазване на природните 

местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г. и  защитена зона BG0002020 

„Радинчево”, обявена със Заповед № РД-783/29.10.2008г. за опазване на дивите птици 

(приблизително 3200 м). 

Посочените по- горе дейности свързани с разширение на площадката за винарска изба в ПИ 

№ 001613, с. Коларово с имоти с №№ 245026 и 245006 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. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху най- близко разположените защитени зони BG0000212 „Сакар” и 

BG0002020 „Радинчево”. 

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 
 

 


