
 

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 28 

 
 

 
Изх .№  ПД -463/10 .07 .2013г .  

 

 

До   

Мария Пламенова Ангелова  

 

 

ОТНОСНО: уведомление за ивестиционно намерение за „Изграждане на торосъбирателна 

площадка за съхраняване на оборска тор за калифорнийски червей в ПИ с №137005 с площ 

4500 кв.м. землище,  с. Дъбовец, общ. Любимец, обл. Хасково” 

 

„Изграждане на торосъбирателна площадка за съхраняване на оборска тор за калифорнийски 

червей в ПИ с №137005 с площ 4500 кв.м. землище, с. Дъбовец, общ. Любимец, обл. 

Хасково”, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх.№ БР-463/24.06.2013г. на РИОСВ, 

попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за условия за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционно предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони зон(Наредба за ОС, обн., ДВ, бр.73 от 

11.09.2007г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.). 

 

 

1. ИП предвижда изграждане на торосъбирателна  площадка, която представлява навес от 

дървена или метална конструкция открита от четири стени със стоманобетонова настилка 

наклонена с улеи към утайник, която ще се почиства периодично. От кравеферми ще бъде 

пренесена оборска тор и ще бъде депонирана върху торосъбирателната площадка  

Периодичността на пренасяне ще бъде между 4 и 8 седмици. Депониранта тор ще се пренася 

с ръчни колички от площадката до „леглата” с калифорнийски червей. Торта ще служи за 

хранителна среда, която ще произведе екологично чиста тор. Не се предвижда промяна на 

съществуваща инфраструктура. 

                                            

2.ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. 

 

3. ИП  попада в териториалния обхват на две  защитени зони по НАТУРА 2000  по смисъла 

на Закона за биологичното разнообразие, а именно ЗЗ BG 0001031  “Родопи Източни”, за 

опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 

122/02.03.2007г. на Министерски съвет и ЗЗ BG 0002106  “яз Ивайловград”, за опазване на 

дивите птици,  обявена със Заповед №РД-845/17.12.2008г на Министъра на околната среда и 

водите /ДВ бр. 12/2009г./. 

Съгласно чл 12, ал 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИП е допустимо спрямо режима 

на защитена зона  ЗЗ BG 0002106  “яз Ивайловград”, за опазване на дивите птици,  обявена 

със Заповед №РД-845/17.12.2008г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 

12/2009г./. 

Реализацията на ИП не  е свързано с промяна  предназначението на земята и/или  начина на 

трайно ползване. 

 



 

 

4. ИП не може да бъде отнесено към Приложение №1 и №2 на ЗООС и не подлежи на 

регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и екологична оценка.  

 

5. Предвид точки 1,2,3 и 4q  ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 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  не 

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 Закон за 

биологичното разннобразие. 

 

    С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното 

ИП за „Изграждане на торосъбирателна площадка за съхраняване на оборска тор за 

калифорнийски червей в ПИ с №137005 с площ 4500 кв.м. землище,  с. Дъбовец, общ. 

Любимец, обл. Хасково” при реализацията му няма вероятност  да се окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове, включително птици, предмет на опазване в  горепосочените защитени зони по 

НАТУРА 2000. 

 . 

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

заявеното ИП за „Изграждане на торосъбирателна площадка за съхраняване на оборска тор 

за калифорнийски червей в ПИ с №137005 с площ 4500 кв.м. землище,  с. Дъбовец, общ. 

Любимец, обл. Хасково”, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

. 

   Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ИП „Изграждане 

на торосъбирателна площадка за съхраняване на оборска тор за калифорнийски червей в 

ПИ с №137005 с площ 4500 кв.м. землище,  с. Дъбовец, общ. Любимец, обл. Хасково”и не 

отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в 

други закони и подзаконови нормативни актове. 

 

   При всички случаи на промяна на параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, 

при което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми 

незабавно РИОСВ за промените. 

 

 
 

 инж. Д. Илиев 
 Директор на Регионална инспекция по  

околната среда и водите – Хасково 

 

 


