
Представено от Иван Раев уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
"Животновъден комплекс „Раевата кошара“- овчарник с битови помещения, 
стопанска постройка за груб фураж и ажурна ограда" в ПИ 038013, м. „Гюл 
Бунар“, землище с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от Иван Раев уведомление за инвестиционно 
предложение за "Животновъден комплекс „Раевата кошара“- овчарник с битови 
помещения, стопанска постройка за груб фураж и ажурна ограда" в ПИ 038013, м. „Гюл 
Бунар“, землище с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково, на основание 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 Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда разширение и изменение на 
инвестиционното предложение съгласувано с Решение № ХА – 39 ПР/2014 г. за имот 
ПИ 038013, м. „Гюл Бунар“, землище с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково 
от „Животновъден комплекс - за отглеждане на овце до 200 броя“ в „Животновъден 
комплекс „Раевата кошара“- овчарник с битови помещения, стопанска постройка за 
груб фураж и ажурна ограда“. 

Целта на ИП е създаването на нова ферма, съответстваща на европейските 
стандарти за производство на мляко и на шилешко и овче месо, съобразена с 
природните и фуражни условия, опазваща в максимална степен екосистемите в 
региона на фермата. Обект на инвестиционното намерение е изграждане на нова 
ферма, в която да се отглеждат 250 броя овце и свързаните с това подобекти (доилна 
и млекоохладителна техника, административно - битов сектор, ветеринарен сектор, 
складови площи за фураж и др. свързани с дейността подобекти. На терена на 
площадката ще се изгради и стопанска постройка за съхранение на груб фураж. 

Инвестиционното предложение представлява разширение и изменение на обект 
по Приложение № 2 от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия 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): 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената 
справка се установи, че имот № 038013, с площ 11.851 дка, НТП животновъдна ферма 
в землището на с. Сираково, общ. Минерални бани, в който се предвижда разширение 
на животновъден комплекс не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона 
BG0001031 „Родопи Средни” от НЕМ Натура 2000, приета от МС с Решение № 
661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания.   

Предвиденото разширение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и 
доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, 
ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Копие на писмото е изпратено до Община Минерални бани и кметство с. 
Сираково. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 14.11.2016 г./ 


