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Изх .№ПД-202/05 .06 .2017г.  

 
До 
Община Хасково 
гр.Хасково 
пл.“Общински“ №5 
 

 
ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: „Преустройство на стопанска 
сграда от допълващо застрояване в УПИ І – „Осма“, кв. 1 - СИЗ, град Хасково в „Приют за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково“ 
 
 
Уважаеми г-н Беливанов, 
 
 
 
Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-202/30.05.2017г. 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  „Преустройство на стопанска сграда от допълващо 
застрояване в УПИ І – „Осма“, кв. 1 - СИЗ, град Хасково в „Приют за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково“ попада в 
обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 
 
 
С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на стопанска сграда от 
допълващо застрояване в УПИ І – „Осма“, кв. 1- СИЗ, град Хасково в „Приют за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково“. 
Съществуващата стопанска сграда е с метална носеща конструкция и се състои от десет 
колони и пет компрометирани ферми с почти напълно разрушен двускатен покрив от 
профилна ламарина на кота 4.50, с ограждащи  зидове от решетъчни тухли-четворки. 
Сградата се състои от две обслужващи помещения всяко с размери 6,30х12,30 м, обединени 
от хале между тях с размери 11.70х11.70 м – бивш гараж за селскостопанска техника. 
Помещенията са с височина 3,00 м и покривна стоманобетонова плоча. 
След демонтажа на компрометирания покрив и металните ферми, бившето хале се оформя 
като вътрешен двор - патио, отворен към подхода към сградата от изток. В дъното на 
оформения вътрешен двор с размери 11.70х11.70 м се разполагат 10 клетки с размери 
1.20х3.00 м, като площта им позволява настаняване във всяка от тях на 1 бр. голямо куче 
(височина на холката над 70 см), 2 броя средни (височина на холката от 40 до 70 см) или 3 
броя малки кученца (височина на холката до 40 см). В дъното на всяка клетка се изгражда 
подиум от бетон, облицован с OSB плоскост (включително вертикалния гръб), върху който се 
обособява зоната за сън/почивка. Възможно е впоследствие върху него да се поставят 



дъсчени топлоизолирани контейнери с отвор за осигуряване на заслонени и по-комфортни 
места за пребиваване през зимния период. Клетките ще бъдат покрити с профилна ламарина, 
стъпваща върху носещата конструкция на самите клетки. 
В четирите съществуващи помещения се разполагат: изолатор за болни животни и кучета-
майки; склад за храна, почиствщи и дезинфекциращи препарати; помещение за 24-часов 
престой на новопостъпили безпризорни кучета (които не са преминали обезпаразитяване и 
кастрация) и помещение за съхраняване на животински странични продукти. 
Приемната за граждани, която ще е и помещение за персонала, ще се помещава 
непосредствено до входа и фоайето на основната двуетажна сграда с идентификатор № 
216.161.1, разполагаща със санитарни възли. Формираните отпадъчните води от сградите ще 
се събират в съществуваща водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично.  
 
 
Така заявеното инвестиционно предложение 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 и в обхвата  на   защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие Близко разположена е  -  BG 0001031 „Родопи Средни”, 
определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 
реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираната  
защитена зона - -  BG 0001031 „Родопи Средни”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  Преустройство на стопанска сграда от 
допълващо застрояване в УПИ І – „Осма“, кв. 1 - СИЗ, град Хасково в „Приют за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 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 
 


