
Представено от „САКАР АНГУС“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на телеугоително стопанство и закупуване на 
земеделска техника“ в УПИ II-41 и УПИ III-41, с. Дрипчево и поземлени имоти с 
идентификатор 23741.99.676, 23741.22.5, 23741.22.6, 23741.22.10, 23741.22.11 по 
КККР на с. Дрипчево, общ. Харманли, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от „САКАР АНГУС“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Изграждане на телеугоително стопанство и 
закупуване на земеделска техника“ в УПИ II-41 и УПИ III-41, с. Дрипчево и поземлени 
имоти с идентификатор 23741.99.676, 23741.22.5, 23741.22.6, 23741.22.10, 23741.22.11 
по КККР на с. Дрипчево, общ. Харманли, обл. Хасково и на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС):  

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на сграда с боксове за 
угояване на животни от месодайна порода и необходимите за отглеждането им 
допълнителни съоръжения и закупуване на земеделска техника. В сградата ще се 
отглеждат телета след шест месечна възраст, които ще бъдат доугоявани до 
необходимото кланично тегло. Животновъдния обект ще бъде с капацитет за 206 броя 
телета върху площ от 1000 кв.м. Ще бъде изградено и торохранилище с площ 900 кв.м. 
Стопанството ще бъде оградено с ограда, като се предвидят входове с врати, 
предвидени са и съоръжения за дезинфекция.  

Ще бъде използвана наличната пътна инфраструктура. 
Водоснабдяването на животновъдния обект ще се осъществи от мрежата на 

ВиК. 
От община Харманли има издадено писмо с изх. № ОХ-06-356-(1)/13.05.2020 г., 

че има утвърдени терени за загробване на животни, които ще бъдат предоставени на 
възложителя за ползване при необходимост, съгласно законовите изисквания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че в УПИ ІІ-41 и УПИ ІІІ-41 по плана на с. Дрипчево, общ. 
Харманли ще бъде изграден кантар за камиони, а в поземлени имоти с идентификатор 
23741.99.676 и 23741.22.271 (образуван от имоти 022005, 022006, 022010, 022011) по 
КККР на с. Дрипчево, общ. Харманли ще бъде изградена сграда за телеугояване, 
торохранилище и имотите ще бъдат оградени с ограда. УПИ ІІ-41 и УПИ ІІІ-41 по плана 
на с. Дрипчево и поземлени имоти с идентификатор 23741.99.676 и 23741.22.271 
(образуван от имоти 022005, 022006, 022010, 022011) по КККР на с. Дрипчево, общ. 
Харманли не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони BG0000212 „Сакар”, 
приета от МС с Решение № 661/10.10.2007 г. за опазване на природните 
местообитания и BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. за 
опазване на дивите птици. Според Единната информационната система за защитените 
зони от екологичната мрежа Натура 2000, въпросните имоти не представляват 
местообитание предмет на опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар”.  

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС бе установено, че инвестиционното предложение е допустимо 
спрямо режима на защитена зона BG0002021 „Сакар“ при спазване на забраните 
определени със заповедта за обявяването й.          



Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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. 3 
от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във 
връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитените зони ще се извърши на етап 
информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, след 
конкретизиране на точното местоположение на сградата за телеугояване, 
торохранилището (в кой имот ще е сградата и в кой имот ще е торохранилището) и 
вида на оградата. 

 
 
Копие на писмото е изпратено до Община Харманли, кметство село Дрипчево и 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
 
 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 08.06.2020 г./ 


