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РЕШЕНИЕ № ХА - 13 - ОС / 2012 г. 

 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 1 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 (ДВ, бр. 73/2007г.) и представената  писмена документация 

 

относно: инвестиционно предложение с Вх.№ 2181/07.11.2011г. на РИОСВ- Хасково за 

изграждане на говедовъдна ферма за 50 бр.животни. 

 

възложител: Тенчо Илиев Димов 

 

 

СЪГЛАСУВАМ: 
 

Инвестиционно предложение “Изграждане на говедовъдна ферма до 50бр. животни” в имот 

№372002, с площ 3,744 дка, в землището на с. Брястово, общ.Минерални бани. 

 

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху предмета и целите на опазване в защитената зона.  
 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

Инвестиционното предложение попада в защитена зона „Родопи Средни” BG 0001031 

определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г.  

 

ИП е за изграждане на сграда- масивна конструкция за говедовъдна ферма в имот №372002, 

с площ 3,744 дка, в землището на с. Брястово, общ.Минерални бани. Имота, в който ще се 

реализира инвестиционното предложение е в непосредствена близост до регулацията на 

селото. Приблизителната площ на сградата ще бъде 0,400 дка. Животните ще пасат 

свободно в близките ливади и пасища. Предвижда се изграждането на бетонна площадка в 

северозападната част на имота с цел събиране на физиологичните отпадъци на говедата, 

преди използването им за наторяване. Не се налага изграждането на нова пътна 

инфраструктура. Водоснабдяването ще се осъществява от собствен водоизточник. За 

отпадните води ще бъде изградено локално пречиствателно съоръжение- водоплътна яма.   

 

 



МОТИВИ : 

 
1. Площта на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по ЗЗТ.  
2. В имота не бяха установени находища на редки и защитени растителни и  

животински видове по ЗБР.  

3. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи върху площ 1,613 

дка от целия имот (3,744 дка), а в останалата си час имота ще се ползва като пасище, 

какъвто е начина му на трайно ползване. 

4. Имота е в непосредствена близост до населено място и е под антропогенно 

въздействие, поради което не се очаква увеличаване на фрагментация и загуба на площ от  

местообитанията в  защитената зона. 
4. Поради близостта на имота до населеното място не се очаква засилване на 

безпокойството над случайно попаднали видовете, предмет на опазване в зоната. 

5. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 

намаляване числеността и плътността на популациите на видовете растения и животни, 

предмет на опазване в защитената зона. 

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат 

значително отрицателно въздействие върху защитената зона. 

7. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 

очакват кумулативни въздействия върху защитената зона. 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 
1. Да не се изсичат единични и групи  дървета в имота, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение.  

 
Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване 

на околната среда  и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да 

служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна 

уредба по околна среда. 

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от 

Приложение № 1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп.), 

поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие на околната среда и на 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната 

среда. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото 

решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 1 месец 

след настъпване на измененията. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - 

дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на 

МОСВ или Административен съд Хасково. 

 

Дата: 14.05.2012 г.  

 
 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

 

Съгласувал:                                                                                   Изготвил:         

н-к отдел ПДФОС инж.Л.Дайновски                                                         Д.Петрова 

 


