
Представено от „БУЛ ФИКС ТРЕЙД“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Създаване на ферма за отглеждане на животни (стопанство за 
отглеждане на 20-50 броя телета за угояване), в част от поземлен имот с 
идентификатор 43205.25.354 – в имот с проектен идентификатор 43205.25.400, с 
проектна площ 18 887м2, по КККР на село Левка, община Свиленград, област 
Хасково 
 

Във връзка с представено от „БУЛ ФИКС ТРЕЙД“ ООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Създаване на ферма за отглеждане на животни 
(стопанство за отглеждане на 20-50 броя телета за угояване), в част от поземлен имот 
с идентификатор 43205.25.354 – в имот с проектен идентификатор 43205.25.400, с 
проектна площ 18 887м2, по КККР на село Левка, община Свиленград, област 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 на „БУЛ ФИКС ТРЕЙД” ООД, град Свиленград е 
ново и предвижда създаване на ферма за отглеждане на животни (стопанство за 
отглеждане на 20-50 броя телета за угояване). Дейността ще се извършва в част от 
поземлен имот с идентификатор 43205.25.354 – в имот с проектен идентификатор 
43205.25.400, проектна площ 18 887м2, по КККР на село Левка, община Свиленград, 
област Хасково. 

В проектния имот с идентификатор 43205.25.400 са разположени шест сгради – 
складови бази с обща площ 873 м2, които ще се обособят за предвидената дейност. 
Предвижда се свободно отглеждане на телета за угояване, като броят им ще е 20-50 
броя. В сградите и двора ще се обособят: помещение за отглеждане, помещения за 
съхранение на храната, помещение за персонала, торохранилище и изгребна яма. 

Капацитета на сградите и проектният имот ще бъде за отглеждане на 50 броя 
телета. Предвижда се през деня животните да бъдат пускани на свободна паша, 
контролирани от електронен пастир. 

Водоснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи от ПЕ-резервоар, 
който ще се монтира в имота и периодично ще се пълни с водоноска от 
водопроводната мрежа на „ВиК” ЕООД – Хасково, за което ще се сключи договор. 

Отпадъчните води (битово-фекални и от помещението с телетата) ще се 
отвеждат във водоплътна изгребна яма. 

За съхранение на оборския тор ще се използва водонепропускливо корозионно-
устойчиво торохранилище. 

За имота и сградите има съществуващо електроснабдяване. 
За осъществяване на настоящото инвестиционно предложение няма 

необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура, като при 
експлоатацията на обекта ще се използва наличната пътна инфраструктура. 

От община Свиленград има издадено писмо с изх. № И-983/05.02.2020 г., че 
има утвърдени терени за загробване на животни, които ще бъдат предоставени за 
ползване 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. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-18 
(4)/18.02.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, инвестиционното 



предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 
околната среда при спазване на условията посочени в становището. 

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 имот с проектен идентификатор 43205.25.400 (проектна площ 
18 887 м2), образуван от имот с идентификатор  43205.25.354 по КККР на с. Левка, 
общ. Свиленград, в който се предвижда създаване на ферма за отглеждане на 
животни (20-50 бр. телета за угояване) не попада в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона 
BG0000212 „Сакар”, приета от  МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на 
природните местообитания и защитена зона BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед 
№ РД-758/19.08.2010 г. за опазване на дивите птици. По Единната информационната 
система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, беше установено, че 
площта от 18,887 дка на имот с проектен идентификатор 43205.25.400 представлява 
природно местообитание 91АА Източни гори от космат дъб, което е предмет на 
опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар”. 

При проверка за допустимост по чл. 12, 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.  

Имот с идентификатор 43205.25.354 по КККР на с. Левка е горска територия с 
НТП др. вид дървопроизводителна гора. Възложителят е представил Решение 52-І-
1/20.12.2019 г. на РДГ- Кърджали за предварително съгласуване промяна 
предназначението на имот с проектен идентификатор 43205.25.400, образуван от имот 
с идентификатор  43205.25.354 по КККР на с. Левка. 

Така представено, 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. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград, кметство село Левка и 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 12.03.2020 г./ 


