
Представено от „ГРАТА КОМЕРС” ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Дублиране на 3 бр. тръбни кладенци в района на вододайна зона 

„Изграждане на кланичен пункт чрез преустройство на съществуващ обор и пристройка в 

ПИ 010028, нов номер: УПИ І-31, кв.15 в землището на с. Пъстрогор, общ. Свиленград” 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

317/18.08.2017г. относно горепосоченото, допълнителна информация към него 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, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. 

ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за 

следното: 

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

Основната дейност, извършвана от „ГРАТА КОМЕРС” ЕООД е отглеждане на овце. 

Имотът, в който ще се изгражда кланичния пункт е обособен като ферма с площ 8753 м
2
. В 

него има 3 бр. овчарници с около 1300 бр. овце. Животновъдният обект е регистриран от 

ОБДХ – Хасково. Съседният имот ПИ 89013 също е собственост на „ГРАТА КОМЕРС” ЕООД 

и е с площ 28 500 м
2
. На него се изгражда овцевъдна ферма по подмярка 4.1. „Инвестиции в 

земеделски стопанства“. Обекта е за 720 бр. животни. 

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на част от съществуващ в 

имот ПИ 010028 обор и пристройка към него. РЗП на новопроектирания кланичен пункт ще е 

92 м2. Той ще е с капацитет 480 единици годишно (10 бр. ДПЖ над 15 кг или 20 бр. ДПЖ под 

15 кг на смяна). Проектът включва: две работни зали, помещение за обработка на 

субпродукти, помещение за съхранение на СЖП, помещение за миене и амбалаж, две 

хладилни камери, експедиция, съблекалня/стая за почивка и санитарен възел. 

Захранването на обекта с питейна вода ще се извършва от съществуващ водопровод 

чрез водопроводно отклонение по договор с ВиК – Хасково, клон Свиленград. 

На площадката ще бъде изградена разделна канализация за битови и производствени 

води. Отпадъчните води от производствената дейност ще преминават през 

мазнинозадържател, след който заедно с битовите отпадъчни води ще постъпват в малка 

пречиствателна станция. Общото количество /промишлени и битови/ отпадъчни води, което се 

предвижда се равнява на 5,5845 м
3
/смяна, съответно 0,194 л/с се отвеждат в изгребна яма 

/бетонирана, водонепропусклива/, тъй като в района липсва изградена канализационна мрежа. 

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 спрямо 

режимите, определени в ПУРБ на ИБР и в ПУРН на ИБР. 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-01-140/17.10.2017 г., инвестиционното предложение 

е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане 

на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в становището. 

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по 

Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 7, буква „е“ от същото 

приложение, поради което съгласно на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (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 № 0100028 (УПИ І – 31, кв.15) в землището на с.Пъстрогор, 

общ.Свиленград, в които се предвижда изграждане на кланичен пункт чрез преустройство на 
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част от съществуващ обор и пристройка 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 № 661/16.10.2007г. за опазване на природните 

местообитания и защитена зона BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-

758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. 

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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2, във връзка с чл.40, ал.2 

от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо 

режима на защитена зона BG0002021 „Сакар”, определен със заповедта за обявяването й. 

 

Копие от писмото е изпратено и до община Свиленград и кметство с. Пъстрогор. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 24.10.2017г./ 


