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Изх. №ПД-251/25.05.2015г. 

 

До 

Петър Вангелов 

ЕТ Деметра 99  

 

 

 

ОТНОСНО: Модернизация на краварник, чрез реконструкция на покрива и автономна 

фотоволтаична система осигуряваща ел. енергия за собствени нужди, в имот с №000390, 

площ 17,294 дка, НТП стопански двор, землище на с. Левка, общ. Свиленград. 

 

Уважаеми г-н Вангелов, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-251/11.05.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

модернизация на краварник, чрез реконструкция на покрива и автономна фотоволтаична 

система осигуряваща ел. енергия за собствени нужди, в имот с №000390, площ 17,294 дка, 

НТП стопански двор, землище на с. Левка, общ. Свиленград, 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: 

Модернизацията на краварник, чрез реконструкция на покрива и автономна фотоволтаична 

система осигуряваща ел. енергия за собствени нужди, в имот с №000390, площ 17,294 дка, 

НТП стопански двор, землище на с. Левка, общ. Свиленград, попада в обхвата на чл. 2, ал.2 

от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, възложителят предвижда модернизация на съществуващ 

краварник, чрез реконструкция на покрива и автономна фотоволтаична система 

осигуряваща ел. енергия за собствени нужди в имот с № 000390, местност „Кърши баир” в 

землището на село Левка с ЕКТТЕ 43205, община Свиленград, област Хасково. 

Имот № 000390 в местността „Кърши баир” в землището на село Левка, община 

Свиленград е с площ 17.294 дка и е с начин на трайно ползване – стопански двор. Земята е 

държавен поземлен фонд и е собственост на МЗГ. В имота има четири сгради – краварник с 

площ 1622 м2, купа силажна 779 м2, склад за зърнени храни с площ 20 м2, сграда битова с 

площ 111 м2. Краварника и битовата сграда са собственост на Петър Иванов Вангелов 

съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит, чрез покупко-

продажба с търг по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 161, том 

І рег. № 1510, дело № 113/2003 г. Служба по вписванията Р.С.-Свиленград 

Вх.Рег.№834/28.03.2003 г., Акт.№82 том ІV дело № 703/2003 г. Партидна книга стр. 3280. 

Животновъдния обект е регистриран и има издадено Удостоверение №107/18.11.2008 г. от 

Регионалната ветеринарномедицинска служба – град Хасково за отглеждане до 200 броя 

крави за месо с технология за отглеждане на животните – оборно-пасищно. Обекта е вписан 

с регистрационен № 65400023. 

Покривната конструкция подлежаща на реконструкция е дървена с покритие от етернитови 

плоскости. Дървената конструкция ще се демонтира и на нейно място ще се монтира 

метална носеща конструкция с метални панели с топлоизолация. 



На покрива се предвижда да се монтира автономна фотоволтаична система осигуряваща ел. 

енергия за соствени нужди. Фотоволтаичната схема ще се изпълни с 3 автономни хибридни 

инвертора от 6000VА-48V с изходна АС мощност 5 kW свързани в трифазна система. 

Имот № 000390 в землището на с.Левка, общ.Свиленград не попада в границите на 

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

на защитена зона BG0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания, приета с 

Решение на МС № 661/16.10.2007г. и защитена зона BG0002021 „Сакар”, обявена със 

Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. 

Така представено, инвестиционното предложение (ИП) за модернизация на краварник, чрез 

реконструкция на покрива и монтиране на автономна фотоволтаична система осигуряваща 

ел. енергия за собствени нужди, не попада самостоятелно в обхвата на някои от позициите 

на Приложение № 1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не намираме 

основание предвижданите дейности да се считат за разширение или изменение на 

съществуващия краварник, които могат да предизвикат значително отрицателно 

въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, поради което 

ИП не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”. 

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 
 

 

 


