
Представено от Благовеста Василиева и Николай Василиев уведомление за 
инвестиционно предложение за изграждане на „Кравеферма“ в пи 022177 
землище с. Горно поле, общ. Маджарово, обл. Хасково 

 
Във връзка с представено от Благовеста Василиева и Николай Василиев 

уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на кравеферма, 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 целта на възложителите 

е участие по Програма за развитие на селските райони, мярка 4 /инвестиции в 
материални активи/, подмярка 4.1. /инвестиции в земеделски стопанства/, проектиране 
на ПУП и изготвяне на инвестиционни проекти в условията на чл. 150 от ЗУТ 
(комплексен проект) за обект: „Кравеферма“ в пи 022177 землище с. Горно поле, общ. 
Маджарово, обл. Хасково по реда на Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за 
строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. 

Предвидените 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): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имот №022177, с площ 17.723 дка, НТП нива в землището на 
с. Горно поле, общ. Маджарово, в който се предвижда изграждане на кравеферма не 
попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 
приета от МС с Решение № 022/02.03.2007 г. за опазване на природните 
местообитания. 

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 цитираната защитена зона 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. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Маджарово и кметство с. Горно поле. 
 


