
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т е р с т в о  на ок олн а т а  среда  и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Р Е Ш  Е Н И Е № СЗ - 1 - ЕО /2013 г. 
за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 81, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), представеното писмено искане по чл. 8, ал. 1 и 2 от възложителя „Тракия Еко 
Петрол”ООД, гр. Пловдив,общ. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 136, съгласно чл. 14 ал. 1 
от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми, чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 4, чл. 37 ал. 3 
и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони

Р Е Ш И Х :

да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на 
опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план -  План за застрояване на 
имот № 000039 в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови за изграждане на 
предприятие за преработка и складиране на селскостопанска продукция- винарна и 
складова база, външно ел. захранване, водопровод и разширение на съществуващ път и 
стабилизиране с трошено-каменна настилка, която няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитените зони.

I. Характеристика на плана

Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка основната цел на разглеждания ПУП е да се промени 
предназначението на имотът, като се установи предимно производствена устройствена 
зона, за производствени и складови дейности. Разглеждания ПУП определя рамката за 
инвестиционно предложение -  на предприятие за преработка и складиране на 
селскостопанска продукция- винарна и складова база, външно ел. захранване, водопровод 
и разширение на съществуващ път и стабилизиране с трошено-каменна настилка. 
Предвижда се изграждане на сгради за преработка и складиране на селскостопанска 
продукция -  винарна, която ще се състои от административен корпус (сграда), зона за 
приемане на гроздето, изба за бъчви с дегустационна зала и енотека, сектор купаж и 
обслужващи помещения, сектор за съхраняване на вино в бъчви, сектор бутилиране и 
битови помещения, сектор за стареене на виното в бутилки, експедиция на готовата 
продукция, площадка за временно складиране на джибри и чепки, резервоар за вода с 
помпена станция, сгради за сезонни работници, работилница, паркинг и др. спомагателни 
сгради.________
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Предвижда се към комплекса на винарната да се изгради и хотел за гости и клиенти на 
винарната. На площадката се предвижда да се построят в отделна зона и складове за 
селскостопанска продукция. Капацитета на винарната ще бъде 500 до ЮООт вино за сезон. 
Ще се изгражда нова инфраструктура -  електропровод с трафопост и водопровод. 
Присъединяването към ел. мрежата ще е с подземен кабел с дължина 861м от 
съществуващ стълб. Съществуващия полски път ще бъде реконструиран и усилен с нова 
настилка. Водоснабдяването на имота с вода за производствени и противопожарни нужди 
ще става от каптаж, който се намира близо до имота и от собствен водоизточник, като 
алтернативен вариант, за което е направена хидро-геоложка експертиза. Отпадъчните 
производствени и битови води ще се отвеждат в локално пречиствателно съоръжение и 
оттам ще се заустват в бетонирана изгребна яма, която периодически ще се почиства. 
Строителните отпадъци ще се събират на определено място и ще се извозват 
своевременно след съгласуване с общ. Братя Даскалови. Разглежданият план се 
предвижда да се изработи за имот № 000039 в землището на с. Съедиднение, общ. Братя 
Даскалови, с площ от 287,098 дка, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, 
категория на земята - десета. Разглежданият имот не засяга елементи от Националната 
екологична мрежа „Натура 2000” и не попада в защитени зони. Най -близко 
разположената защитена зона е „Река Омуровска” с код BG 0000443 за опазване на 
природните местообитания и отстои на 1,5 км северно от имота. Преценката е, че при 
прилагането на плана не се очаква значително отрицателно въздействие върху предмета 
на опазване в зоната и ще окаже незначително отрицателно въздействие върху 
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони. Няма формирани хабитати, предмет на опазване в защитената зона и 
включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС и Приложение №1 на Закона за 
биологичното разнообразие. В този смисъл прилагането на плана, няма да причини загуби 
на площи от подлежащи на защита местообитания. Плана не засягат ихтиофауната и други 
хидробионти в района. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда 
на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, 
районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно 
урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на 
културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, 
териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на 
здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира бъдещето 
инвестиционно предложение. Имотът граничи с полски пътища, които ще се използват 
при реализацията като се предвижда изграждане на трасе за разширение на съществуващ 
път и стабилизирането му с настилка. В тази връзка е направен извод, че според 
местоположението, характера, мащабността и експлоатационните условия на 
разглеждания план, неговото прилагане ще окаже незначително въздействие върху 
околната среда.

_ II. Мотиви

1.He се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 
Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило 
или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет на опазване 
в защитените зони от мрежата Натура 2000.

2.До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна 
или изграждане на нови пътища. Прилагането на плана не води до генерирне на отпадъци 
или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или 
популации на защитени видове тази връзка е направен извод, че според



местоположението, характера, мащабността и експлоатационните условия на 
разглеждания план, неговото прилагане ще окаже незначително въздействие върху 
околната среда.

3.Предвидената дейност не е свързана с добив на подземни богатства и използване на 
невъзбновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически 
промени в района.

4.Експлоатацията на реализирания план не води до отделяне и натрупване на 
производствени и опасни отпадъци. Битовите отпадъчни води ще преминават през 
локални пречиствателни модули. Дейността не е свързана с емитиране на замърсители в 
атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.

5.Съгласно становище на РЗИ -  гр. Стара Загора с изх. № ВП -ЗК-42/11.02.2013г при 
прилагане на дейностите включени в разглеждания план не се очаква вредно въздействие 
и риск за човешкото здраве.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя 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.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при 
които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител 
трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно -  
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред 
Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето
му,


