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До Мария Христова Георгиева  

 

 

 

ОТНОСНО:   Инвестиционно предложение за  „Изграждане на гараж и специализиран 

малък обект за дестилация“  в УПИ VІ 531 в село Малко градище, община 

Любимец, област Хасково  

 

 

Уважаема г-жо Георгиева, 

 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-174/08.04.15г. 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 „Изграждане на гараж и специализиран малък обект за 

дестилация“  в УПИ VІ 531 в село Малко градище, община Любимец, област Хасково  попада в 

обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

ИП предвижда изграждане на гараж и специализиран малък обект за дестилация  в УПИ VІ 531 

в село Малко градище, община Любимец, област Хасково. УПИ VІ 531 е с площ от 727 м2. В 

имота има съществуваща жилищна сграда. Предвижда се да се изгради монолитна сграда с 

площ 150,6 м2, в която да се разположи гараж и малък обект за дестилация. В сградата ще има 

три помещения, свързани помежду си и със следното разпределие: гараж - 26,2 м2; битово 

помещение - 29,1 м2; помещение за дестилация - 64,8 м2; предверие и санитарни възли – 8,7 м2 

и открита бетонна площадка; 

Малкият обект за дестилация е предназначен за получаване  на  ракия за лични нужди. За 

дестилиране на суровината ще се използват два дестилационни апарата с вместимсти 600л и 

400л, като всеки от тях е комплектован от: Казан с капак, върху който са монтирани люк за 

контрол и пълнене, предпазен клапан, термометър, манометър, колона с 4 тарелки, 

кожухотръбен дефлегматор, термометър. Кожухотръбен охладител с баретка; Парна тръба, 

свързваща дефлегматора с охладителя; 

В дестилационното помещение се разполагат апаратите в огнища от огнеопорни тухли. Към 

помещението има бетонова открита площадка, на която ще се приемат материалите за 

изваряване и горивните материали. Подът ще  е водонепропусклив, негорим, с циментова 

замазка. Стените и таванът също ще са водонепропускливи и негорими. Дестилационното 

помещение е свързано с битовото помещение и гаража. Битовото помещение е за клиентите и 

обслужващия персонал, а гаражът е за транспортните средства. 

Дестилационното съоръжение е меден казан. Суровината за изваряване (джибри) се пълни с 

помпа или ръчно еднократно в казана  и той се запечатва. Дестилаицонният казан се нагрява на 

огнището с твърдо гориво. Охлаждането е водно.  Като охлаждаща течност ще се използва 

вода. „ВиК” ЕООД гр. Хасково съгласува водоснабдяването на обекта от съществуващ 



водопровод ПЕВП ф90мм с Н=2атм и h=1,20м. След протичането на процеса дестилация се 

получава ракията, която изтича в съд за готов алкохол. В помещението не се съхранява 

дестилат, същият се изнася извън дестилационното помещение. След изварянето се отваря 

казана,  изварените джибри изтичат в улей за изварени джибри извън помещението. От улея 

изварените джибри преминават в утаителна шахта, където става утаяването им. Остатъка от 

джибрите след варенето става за храна на патици, гъски, прасета или за тор.  Отпадните води 

ще заустват в съществуващ канал Бф 400 мм  с  Н-2,60 м,  съгласно протокол №2 т.15/2015 г., и 

писмо № 159/04.02.2015 г.  от „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД Хасково. 

Работата на обекта е сезонна  и зависи от осигуряването на суровина  от ползващите обекта за 

изваряне на ракия за лични нужди. 

 

УПИ VІ 531 в село Малко градище, община Любимец, област Хасково предмет на ИП,  не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в  границите 

на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената 

защитена зона е BG0001032 „Родопи Източни”,  за опазване на природните местообитанията, приета от 

Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г.   

 

 

Така представената информация, няма как да се приложат разпоредбите на глава шеста от ЗООС, тъй 

като посочените дейности по ИП за „Изграждане на гараж и специализиран малък обект за 

дестилация“  в УПИ VІ 531 в село Малко градище, община Любимец, област Хасково не могат да 

бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение №1 и Приложение №2 на ЗООС и не 

подлежат на регламентиране с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС  и екологична оценка.  

 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

„Натура“ 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона е BG0001032 „Родопи 

Източни”,  за опазване на природните местообитанията.  

 

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 „Изграждане на гараж и специализиран малък 

обект за дестилация“  в УПИ VІ 531 в село Малко градище, община Любимец, област 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    
 


