
Представено от Мехмед Сали уведомление за инвестиционно предложение за 
изграждане на стопански двор за отглеждане на ЕПЖ в имот №030092 в 
землището на с. Широко поле, общ. Кърджали, обл. Кърджали 

 
Във връзка с представено от Мехмед Сали уведомление за инвестиционно 

предложение за изграждане на стопански двор за отглеждане на ЕПЖ, в съответствие 
с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-
Хасково информира за следното: 
 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:  
След преглед на внесената информация става ясно, че възложителят 

предвижда инвестиционно предложение касаещо съществуващ обект, в който се 
отглеждат в момента 8 бр. ЕРД, а след построяване на нова сграда, капацитета на 
кравефермата ще е 65 бр. животни.  

Обектът ще се състои от три подобекта: 
- Преустройство, пристройка и надстройка на сеновал в кравеферма за 30 бр. 

крави вързано отглеждане; 
- Млекопреработвателен цех за собствена продукция; 
- Преустройство и пристройка на овчарник за свободно групово отглеждане на 65 

бр. крави. 
На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в 

обхвата на т. 1, буква „д” и т. 7, буква „в” 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): 

Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 
защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен 
кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици. 
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. 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, която се 
съвместява с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС. 
 При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12 от Наредбата за ОС 
се констатира, че реализацията на предвидените в инвестиционното предложение 
дейности не противоречи на режима на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” 
за опазване на дивите птици, определени със заповедите за обявяването й. 

 Копие на писмото е изпратено до Община Кърджали и кметство с. Широко поле. 
 


