
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 Министерство  на  околната  среда  и  водите  
 Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  -  Х АС К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 14  

 

 
Изх. № ПД-182/24.04.2015г. 

 

ДО  

АЛЕЙДИН ХАЛИБРЯМ ЮСУФ 

 

КОПИЕ ДО: 

ОБЩИНА КИРКОВО 

КМЕТСТВО СЕЛО МЕДЕВЦИ 

 

 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на кравеферма с жилище 
за обитаване от домакинството» в имот 000101 землище на с. Медевци, общ. Кирково, обл. 
Кърджали 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЮСУФ, 
  

Приемаме представеното уведомление за горното инвестиционно предложение, като 
информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 80/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 
29/2010г, изм. Доп. Дв. бр. 3/2011, изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и като уведомление по чл. 10, ал. 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 (ДВ. 
бр.73/2007 г. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012).  

 
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви 

информираме за следното:  

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС, ДВ бр.91/2002г.):  
Целта на инвестиционното предложение е да се промени предназначението на земеделска 

земя за неземеделски нужди, представляваща поземлен имот с №000101 в местността 
„Бакаджък” по КВС на землището на с. Медевци, община Кирково, област Кърджали. За имота се 
предвижда нискоетажно свободно застрояване с отреждане за селскостопански обект - 
кравеферма за вързано отглеждане до 50бр. крави с необходимите към нея обслужващи сгради и 
жилище за обитаване от домакинството. При вързано отглеждане, кравите са фиксирани към 
постоянните им легла, чрез връзващо устройство. Всички технологични процеси по обслужване на 
животните, хранене, почистване и доене ще се извършват на място без те да се преместват. 
Кравите ще се отглеждат в две редици легла /25+25/ с размер дължина175 см. и ширина 120см. 
Подът на леглата ще бъде от тухли или бетон с наклон 1.5-2% към торовия канал, в който ще се 
движи ОВПТ - обиколен верижно планков транспортьор. Непосредствено зад леглата ще бъде 
разположен торов канал за ОВПТ с размер 40см. ширина и 15-25 см. дълбочина, а зад него 
торова - технологична пътека с размер 192см., която позволява свободно предвижване на 
животните и обслужващия ги персонал. Пред леглата ще е разположена ясла с размер 80см. 
ширина. Между двете ясли ще се намира хранителна пътека с размер 200см., по която ще се 
зареждат яслите с КФ. Храненето на животните ще е съобразено с тяхната възраст, 
физиологично състояние и начин на отглеждане. Предвидено е хранене с основна дажба и 
допълнително раздаване на комбиниран фураж, според млечната продуктивност и физиологично 
състояние на всяко животно. Поенето ще се извършва от индивидуални поилки с клапан, 
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разположени между всеки две легла. Кравите ще се доят вързани на местата си посредством 
доилна инсталация с централен млекопровод. 

 
От наличната документация към уведомлението става ясно, че за реализиране на 

инвестиционното предложение ще е необходимо изработване на ПУП. Тъй като предвижданията 
и обхвата на инвестиционното предложение ще съответстват на предвижданията и обхвата на 
изработеният ПУП, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 
91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и извършването само на една от 
оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване 
необходимостта от въздействието върху околната среда (ОВОС). 

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.  

 

Във връзка с гореизложеното, трябва да предприемите стъпки за: 
1. Изготвяне на информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за 

цялостното инвестиционно предложение, като за изясняване на обществения интерес 
осигурите достъп до същата, чрез поставяне на съобщение на интернет страница Ви и/или 

по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от 
заинтересувани лица. Обръщаме ви внимание във връзка с чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато 
за осъществяването на инвестиционно предложение трябва да се развият и други, 
свързани с основния предмет на оценката спомагателни или поддържащи дейности 
(пътища, ВиК връзки, електропроводи и др.), всички дейности се включват в изискващата 
се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложение 1 и 2 от 
ЗООС. 

2. След изтичане на по-горе споменатият 14 дневен срок, възложителят, внася в РИОСВ – 
Хасково на: 

 искане за инвестиционно предложение, с приложенията към него и представя 
доказателства за осигуреният обществен достъп до информацията по приложение № 2, 
също така се представя информация относно обществения интерес, ако такъв е бил 
проявен; 

 изготвената информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС в един екземпляр 

на хартиен и два екземпляра на електронен носител; 

 документ за платена такса. 
3. Едновременно с внасяне на искането в РИОСВ Хасково, е необходимо да предоставите 

копие от приложение № 2 на хартиен и електронен носител на община Кирково и кметство 
село Медевци, общ. Кирково за осигуряване на обществен достъп до същата. 

 

Обръщаме внимание на община Кирково и кметство село Медевци, общ. Кирково, 

предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 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 Кирково и кметство село Медевци, общ. Кирково, изпращат служебно резултатите 

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

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че поземлен имот с №000101 в местността „Бакаджък” по КВС на землището на с. 
Медевци, за който се предвижда изготвяне на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди-изграждане на кравеферма с жилище за обитаване от 

домакинството не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000.  
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Най - близко до имота е разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания 
(приблизително 10 000 м). 

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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г.) 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.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 
основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която изготвянето на ПУП-ПЗ с цел  промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди-изграждане на кравеферма с жилище за обитаване от 
домакинството, представляваща поземлен имот с №000101 в местността „Бакаджък” по КВС на 

землището на с. Медевци, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираната най - близко разположена защитена зона.  

 
 

Към искането трябва да бъде приложен и документ за платена такса от 500 лв., 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;  
2. писмо за обява до община и кметства във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата по 

ОВОС; 
 
 

 

С уважение, 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ 

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГРАД ХАСКОВО 
 
 
 
 


