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Изх. №ПД-517/25.07.2016г. 

 

 

До  

Мастейра 1 ООД 

 

ОТНОСНО: Модернизация и реконструкция на съществуваща овцеферма, ПИ №000318, 

ПИ №000330, ПИ №000340, ПИ №000350, находящи се в местността „Тегли кука“, НТП 

„Стопански двор“ по плана на земеразделяне на землището на с. Дервишка могила, общ. 

Свиленград.   

 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-517/19.07.2016г. на РИОСВ-Хасково за 

модернизация и реконструкция на съществуваща овцеферма, ПИ №000318, ПИ №000330, 

ПИ №000340, ПИ №000350, находящи се в местността „Тегли кука“, НТП „Стопански 

двор“ по плана на земеразделяне на землището на с. Дервишка могила, общ. Свиленград, на 

основание чл.6а 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. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Модернизацията и реконструкцията на съществуваща овцеферма, ПИ №000318, ПИ 

№000330, ПИ №000340, ПИ №000350, находящи се в местността „Тегли кука“, НТП 

„Стопански двор“ по плана на земеразделяне на землището на с. Дервишка могила, общ. 

Свиленград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

С инвестиционното предложение се предвижда модернизация и подобряване на 

съществуваща овцеферма чрез подмяна на осветителната и електро инсталация на фермата, 

ремонт на битовите помещения, благоустрояване на прилежащо дворно пространство, 

изграждане на сграда за хранене на животни, подмяна на дограмата на овчарника и нова 

ограда на фермата, въвеждане на ВЕИ посредством монтиране на 10 kW фотоволтаици за 

нуждите на животновъдното стопанство, изграждане на нова сграда (склад) за съхранение 

на храна за животните, ремонт на съществуваща вана за изкъпване на животни и 

изграждане на автокантар към складовото стопанство. Чрез извършване на 

инвестиционните дейности ще се осигури по-голяма енергийна ефективност, подобряване 

на условията на отглеждане на животните и подобряване на условията на труд във фермата. 

Новите сгради за хранене на животни ще са с общо РЗП = 1028 м2, метална конструкция 

със стоманобетонови основи. Новата сграда за склад ще е с РЗП = 536 м2, метална 

конструкция със стоманобетонови основи и стени от бетонови тухли. Автокантарът към 

складовото стопанство ще е с РЗП=56 м2 върху бетонов фундамент. Ще се ползват 

съществуващи партиди и инсталации. 

ПИ №000318, ПИ №000330, ПИ №000340, ПИ №000350 в землището на с. Дервишка 

могила не попадат в границите на защитени територии  по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони BG0000212 „Сакар” приета 

с Решение на МС № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и 

BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите 

птици.  



Посочените по - горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Модернизация и 

реконструкция на съществуваща овцеферма, ПИ №000318, ПИ №000330, ПИ №000340, ПИ 

№000350, находящи се в местността „Тегли кука“, НТП „Стопански двор“ по плана на 

земеразделяне на землището на с. Дервишка могила, общ. Свиленград“, с възложител 

„Мастейра 1“ ООД, гр. Свиленград, не попадат в позициите на Приложение № 1 и 

Приложение № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 

 

 


