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Изх .№ПД-940/29 .09 .2016г.  

 
 
До   
Станислав Антонов Манолов  
 

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Гъбарник за 
култивирани гъби в УПИ І, кв. 4, гр. Харманли, общ. Харманли“ 

 
 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-940/26.09.2016г. 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 „Гъбарник за култивирани гъби в УПИ І, кв. 4, гр. 
Харманли, общ. Харманли“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на производствена сграда 
на един етаж за отглеждане на печурки заедно със санитарно-битови помещения, офис, 
техническо помещение, хладилни помещения и  котелно със застроена площ 2198 м2. 
Конструкцията на сградата ще е метална, монтирана на монолитни стоманобетонни 
фундаменти и стени. При изкопните работи за фундиране на сградата не се предвижда 
използване на взрив. 

Производствената част ще представлява осем производствени камери за отглеждане на 
гъби, като във всяка ще има по два реда стелажи на 6 етажа. Производствените камери 
ще са във форма на тунели с метална конструкция, като всеки тунел представлява 
готово изделие, съобразено с технологията на отглеждане на печурки, което ще се 
монтира на монолитно излети стоманобетонни стени. Предвижда се максимален добив 
410 тона гъби на година. 

Предвижда се техническо помещение за материали и за главно електрическо табло. 
Хладилните помещения ще бъдат две - камера за шоково охлаждане и хладилна камера 
за съхраняване на гъби. Ще се използва котел на газ метан за топла вода и такъв за 
пара, за който е предвидено газово стопанство. 

Електроснабдяването на обекта ще се осъществи съгласно Предварителен договор за 
присъединяване № 4270864/15.09.2016 г. на „ЕВН България електроразпределение“ 
ЕАД,  КЕЦ Харманли от съществуваща мрежа на РОС Военен завод, извод СН 
„Керамика“, подстанция „Харманли“. 



Захранването на обекта с вода ще се осъществи от градската водпроводна мрежа. 
Отпадъчните битови и производствени води ще се заустват в съществуващата 
канализационна мрежа. 

 

Горепосоченото ИП,  не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии и в  обхвата  на защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие.Близко разположена е -  ЗЗ BG 0001034 „Остър камък” 
определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 
 

Посочените по – горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: 
„Гъбарник за култивирани гъби в УПИ І, кв. 4, гр. Харманли“,  не попадат в позициите 
на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда 
/ЗООС/ и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от него процедури по оценка 
на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и екологична оценка /ЕО/. 
 
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, 
при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху 
горецитираната  защитена зона ЗЗ BG 0001034  „Остър камък”, 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 „Гъбарник за култивирани 
гъби в УПИ І, кв. 4, гр. Харманли, общ. Харманли“ 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 
  
 


