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Изх. №ПД-968/20.10.2016г. 

 

ДО 

Р. З. М. 

 

КОПИЕ ДО: 

ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

КМЕТСТВО СЕЛО ЛУЛИЧКА 

 

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на кравеферма за 

вързано отглеждане на 25 броя крави за мляко в махала Дрозд, село Луличка” 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД-968/06.10.2016г. 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) Ви информираме за следното: 

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

От представената информация става ясно, че предвиждате изграждане на кравеферма за 

вързано отглеждане на 25 броя крави за мляко в махала Дрозд, село Луличка. 

Имотът е с площ 985 м
2
 и е разположен в урбанизираната територия на махала Дрозд, 

село Луличка, общ. Крумовград. В него са разположени три сгради – двуетажна полумасивна 

жилищна сграда-77м
2
 и РЗП – 155м

2
; масивна стопанска постройка – 17 м

2
 и масивна стопанска 

постройка-обор с площ 116м
2
. Има транспортен достъп до имота. 

Обектът ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа от стълб до имота с 

„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – КЕЦ Крумовград. 

За нуждите на кравефермата ще се прокара захранващ водопровод от водопроводната 

мрежа на село Луличка. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в 

обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, 

инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършването на 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): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада 

в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG 0001032 

„Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

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

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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 

(Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и 

целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 



БП 2 

31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката 

за необходимостта от извършване на ОВОС. 

III. Указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС: 

1. Опишете кои съществуващи сгради ще се запазят, ще се извършва ли разрушаване на 

част от тях или ремонт и разширение, има ли съществуващо ВиК и ел. захранване на имота. 

2. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е необходимо да внесете в РИОСВ – 

Хасково писмено искане по образец съгласно Приложение № 6 от Наредбата за ОВОС с 

приложена подробно разработена информация по Приложение № 2 от същата наредба в 

един екземпляр на хартиен и електронен носител, в която се разглежда инвестиционното 

предложение (ИП), с всички предвидени съпътстващи дейности /копие на договор с ВиК, EVN 

и др./ 

3. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС е необходимо да 

осигурите обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като поставите съобщение 

на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до 

информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица. Обръщаме Ви внимание, 

че след изтичане на този срок е необходимо да уведомите писмено РИОСВ - Хасково за 

резултатите от обществения достъп, включително начина на осигуряването му и периода. 

4. Не по-късно от внасянето на искането по т. 1 трябва да предоставите копие от 

информацията по Приложение № 2 на хартиен и електронен носител на община Крумовград и 

кметство село Луличка. 

Обръщаме внимание на община Крумовград и кметство село Луличка предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 

информацията по приложение №2, да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 

14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на 

обществено достъпно място в сградата на общината и кметството за изразяване на 

становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок 

община Крумовград и кметство село Луличка, изпращат служебно резултатите от 

обществения достъп в РИОСВ Хасково, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване по образец 

съгласно приложение №7 от Наредбата за ОВОС. 

5. Към искането трябва да бъде приложен и документ за платена такса в размер на 500лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 

(ПМС 136/от 19.05.2011г, ДВ. бр.39/2011, изм. доп., бр.73/2012, изм. доп., бр.94/2012), по 

банкова сметка: 

IBAN: BG44UBBS80023110028210; 

BIС код на банката: UBBS BGSF; 

TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково 

 

 

Приложение: 

1. Приложение № 2 за възложителя; 

2. Приложение № 7 за община и кметство. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция 

по околната среда и водите град Хасково 


