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До   

„Сакар Мелон Фарм“ ООД  

 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на складове 

за съхранение на земеделска продукция“ в УПИ V-354, кв. 2 по плана на село Левка, 

община Свиленград, обл. Хасково“ 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-1023/24.10.2016г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.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 (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 

уведомяваме следното: 

 

Инвестиционно предложение за : „Изграждане на складове за съхранение на земеделска 

продукция“ в УПИ V-354, кв. 2 по плана на село Левка, община Свиленград, обл. 

Хасково“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

Инвестиционното предложение  предвижда изграждане на складове за съхранение на 

земеделска продукция в УПИ V-354, кв. 2 по плана на село Левка. Проекта 

представлява разработка на четири подобекта с вертикална планировка: 

 подобект I: административна сграда  

 подобект II: хладилен склад 1 

 подобект III: хладилен склад 2 

 подобект IV: автокантар 

В хладилните складове ще съхраняват пъпеши, предназначени за търговската 

мрежа. Сградата ще бъде захранена с вода от селищната водоповодн мрежа съгласно 

предварителен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково. Сградата ще бъде захранена с ток 

от съществуващо отклонение в имота. Предвижда се и използване на фотоволтаици за 

намаляване консумацията на електричество на стопанството.  

 

Обръщаме Ви внимание, че съгласно изискванията на чл. 30 от Наредбата за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 (отменен с 

Регламент (ЕС) № 517/2014) относно някои флуорирани парникови газове операторите 

на стационарни хладилни и климатични инсталации осигуряват периодични проверки 

за херметичност съгласно чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006 от лица, 

притежаващи документ за правоспособност по чл. 3 за категория, включваща дейността 

по чл. 2, ал. 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 303/2008, издаден от ББКМ. Извършените 



проверки за херметичност се отразяват в досиета във формат съгласно приложение № 3 

на наредбата. 

 

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на складове за съхранение 

на земеделска продукция 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 

 

Горепосоченият имот  предмет на ИП,  не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в  обхвата  на две  защитени 

зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие -  BG 0000212 „Сакар”, 

определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и BG 

0002021 „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./. 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, 

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 

горецитираните  защитени зони BG 0000212 „Сакар” и BG 0002021 „Сакар”,  за 

опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 

2000.  

 

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

преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за : „Изграждане на складове 

за съхранение на земеделска продукция“ в УПИ V-354, кв. 2 по плана на село Левка, 

община Свиленград, обл. Хасково“ 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 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 за или на някои от обстоятелствата, при 

което е издадено настоящето становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- 

Хасково за промените.   

 

 

инж. Д. Илиев 

 Директор на Регионална инспекция по                                                               

 околната среда и водите- Хасково 

 


