
 
Представено от Димо Атанасов уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане 

на стопанска постройка – животновъден обект в имот с идентификатор № 68237.242.4, село 

Спахиево, общ. Минерални бани 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 473/24.04.2020г. 

относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към уведомлението с вх. № ПД-

473/11.06.2020г и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 

Август 2019г.), Ви информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на стопанска постройка - животновъден 

обект за отглеждане на до 200 броя кози. Стопанската постройка ще бъде ситуирана като временна в 

имот с идентификатор 68237.242.4 село Спахиево, общ. Минерални бани. Площ на имота е 3004 кв.м. За 

захранване на имота с вода ще се използват водоноски, които ще се захранват с вода от от друг имот, за 

който има открита партида № 818/126 от „ВиК“ ООД, град Хасково. Имотът е достъпен по улица. Не се 

предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. За отпадъчните 

води ще бъде изградена водоплътна изгребна яма.  

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 

изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 

относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково 

становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район“ с изх. № ПУ-01-318(3)/18.06.2020г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка 

на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при задължително спазване на 

условията, посочени в становището. 

Представено е писмо от община Минерални бани 2888/04.06.2020г., че е предприела действия за 

одобряване на терени за трупни ями на територията на община Минерални бани. Утвърдени терени за 

загробване на животни, които ще бъдат предоставени за ползване при нужда от загробване, съгласно 

законовите изисквания. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 буква „д“ от Приложение 2 на 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 

компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, 

ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други 

свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се 

включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на Приложение № 

1 или № 2 от ЗООС. 

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 идентификатор 68237.242.4 по КККР на с.Спахиево, общ. Минерални бани, в който се предвижда 

изграждане на стопанска постройка – животновъден обект не попада в границите на защитени 

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

BG0001031 „Родопи Средни”, приета от  МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните 

местообитания. Съгласно Единната информационната система за защитените зони от екологичната 

мрежа Натура 2000, имот с идентификатор 68237.242.4 по КККР на с.Спахиево, общ. Минерални бани 

представлява местообитание 6210  Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco-Brometalia). 

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 цитираната защитена зона по реда на чл.31, 

ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Минерални Бани, Кметство село Спахиево и БД 

Източнобеломорски район - Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 19.06.2020 г./ 


