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Изх. №ПД-269/26.05.2015г. 

 

До 

Белакорн ЕООД 

ул.Рила №12 

гр.Харманли 

 

 

 

ОТНОСНО: Изграждане на цех за фуражи  в  УПИ III- 38, кв. 171,  гр. Любимец (на 

територията на 1-ви стопански двор). 

 

Уважаема г-жо Атанасова, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-269/21.05.2015г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на цех за фуражи  в  УПИ III- 38, кв. 171,  гр. Любимец (на територията на 1-ви 

стопански двор), 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: 

Изграждането на цех за фуражи  в  УПИ III- 38, кв. 171,  гр. Любимец (на територията на 1-

ви стопански двор), попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, възложителят предвижда изграждане на цех за фуражи  

в  УПИ III- 38, кв. 171,  гр. Любимец (на територията на 1-ви стопански двор, бивша база 

Булгар). Обектът, който предстои да се изгражда цех за фуражи, е с  капацитет от 30 т 

дневно и включва в себе си: 

1. Изграждане на технологична линия за съхранение и преработка на суровини и 

производство на фуражи. Тази линия се предвижда да включва: 

- изграждане на приемна шахта за разтоварване на зърното  80 куб.м. с редлер за извеждане 

с стандартен капацитет поне 50т/ч и регулировка 

- 3 бр силози пo 1000куб.м.- за складиране на суровина 

- 1 бр междинен силоз (буферен) около 60 куб.м с кантар механизъм 

- машина за предварително почистване с капацитет 7т/ч 

- машина за допълнително почистване с капацитет 4т/ч 

- бункер дозатор с кантар механизъм 

- машина за смесване на зърното с капацитет (смесител) 6т/ч 

- 2-валова валц машина за преработка на зърното с капацитет 4т/ч 

- прилежащите елеватори, връзки и клапи за осъществяване на движението на зърното   

2. Реконструкция на съществуващите сгради в имота както следва: 

- подмяна съществуващ покрив от итернит с ламарина на основните помещения: 

производствено и администрация. 

- ремонт на „склад готова продукция“: нов ламаринен покрив, бетониране на подова част, 

подсилване на външна стена ремонт и изграждане на задължителните помещения за 

нуждите на персоналa. 

Основните компоненти в производството са различните видове зърно: маслодаен 

слънчоглед, шарен слънчоглед, рапица, фуражен грах зелен, фуражен грах кафяв, пшеница, 



ечемик, овес. Изброените зърна се приемат, почистват, смесват и мелят в различни 

съотношения според нуждите на клиентите. Пакетират се в опаковки по предварителна 

заявка на клиентите. Обектът  ще  заеме цялата  площ на имота възлизаща на 6 794 м
2
. Ще 

бъде използвана наличната инфраструктура на района.  Транспортния достъп до обекта ще 

осъществява от съществуващата уличната мрежа на гр. Любимец. Електроснабдяването на 

обектът ще се осъществи от мрежата на “ЕВН-България Електроразпределение” АД, КЕЦ 

Свиленград.  Водоснабдяването на имота ще се извърши от мрежата на “ВиК” ЕООД, гр. 

Хасково. Отпадъчните  битово-фекални води ще се заустват във  водоплътна изгребна яма в 

рамките на имота. 

УПИ III- 38, кв. 171,  гр. Любимец не попада в границите на защитени територии  по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота е разположена защитена зона 

BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания, приета с Решение 

на МС № 122/02.03.2007г.  

Посочените дейности свързани с изграждане на цех за фуражи  в  УПИ III- 38, кв. 171,  гр. 

Любимец (на територията на 1-ви стопански двор) не попадат в позициите на Приложения 

№ 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., посл. изм. обн., ДВ. бр. 82 от 

26.10.2012г.) процедури по ОВОС и екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитена зона BG0000578 „Река Марица”. 

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 
 


