
Представено от „САКАР МИЙТ“ ЕООД уведомление за „Изграждане на животновъден 

обект за целогодишно пасищно отглеждане на 100 месодайни крави в с. Дрипчево, общ. 

Харманли” 

Днес 01.09.2021г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД - 520/17.05.2021г., допълнителна информация 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 Ви информира за следното: 

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

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на животновъден обект за 

целогодишно пасищно отглеждане на 100 месодайни крави в с. Дрипчево, общ. Харманли. 

Предвижда се изграждане на сеновал в имот 23741.22.61 с параметри 72м/12м/6м. 

Стопанството ще бъде оградено с ограда. Предвижда се изграждане на покрита хранителна 

площадка от бетон и метална конструкция за покрив с параметри 9м/40м/2,5м. Покрита площ с 

родилни боксове и складове 50м/4м/2,5м. В същия имот ще бъде изграден и противоветров заслон – 

тип навес от метална конструкция, покрит с ламарина и бетонов под 50м/5м/2,5м. Ще бъде изграден 

и водосъдържател с обем 110м3 за противопожарни нужди. 

Водоснабдяването за нуждите на стопанството ще се осъществява от цистерни с 

вместимост 5000л и поилки. Необходимото количество вода ще бъде доставяно от ВиК съгласно 

сключен договор. 

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-01-550(5)/30.08.2021г., инвестиционното предложение е 

допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.), Закона за водите и 

подзаконовите актове към него, при спазване на определени условия, посочени в становището. 

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. 

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 23741.22.61 по КККР на с. Дрипчево, общ. Харманли, в който се 

предвижда изграждане на животновъден обект за целогодишно пасищно отглеждане на 100 

месодайни крави не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попада в обхвата на защитени зони BG0000212 „Сакар” за опазване на 

природните местообитания, обявена със Заповед № РД-313/31.03.2021г. на Министъра на околната 

среда и водите и BG0002021 „Сакар“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

758/19.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите. 

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 режимите на защитени зони 

BG0000212 „Сакар“ и BG0002021 „Сакар“ при спазване на забраните определени със заповедите за 

обявяването им. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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) 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до община Харманли и кметство село Дрипчево. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 01.09.2021г./ 


