
Представено от „РОС” ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 

„Модернизиране на ферма за отглеждане на кокошки носачки в имот № 207007 в 

землището на с. Криво поле, общ. Хасково” 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД-1148/23.11.2016г. 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 Закона за опазване на околната 

среда: 

Целта на инвестиционното предложение е ремонт и реконструкция на съществуваща сграда 

„Животновъдна ферма“ и закупуване на технологично оборудване за отглеждане на 27 300 бр. 

кокошки носачки. 

Съществуващата сграда е с площ 984 м2 и размери 60м/16м. За сградата се предвиждат 3 

реда клетъчни батерии с височина 6 етажа и 2 реда клетъчни батерии с височина 4 етажа. 

Инсталацията включва 1092 клетки с размери 244/78 см. Всяка клетка е предвидена за 25 бр. 

кокошки носачки или за общ капацитет 27 300 бр. кокошки носачки. 

За съседният имот №207006 в землището на с. Криво поле на „РОС“ ЕООД е издадено 

Решение № ХА-102/2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково за инвестиционно предложение 

„Преустройство на краварник във ферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 34 450 

бр.“ 

Така заявено инвестиционното предложение, разглеждано в неговата цялост, представлява 

разширение и изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 2, като това 

разширение и изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху 

околната среда и самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от Приложение № 2 на 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 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: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, 

че имот №207007, с площ 3,439 дка, НТП животновъдна ферма в землището на с. Криво поле, 

общ. Хасково, в който се предвижда модернизиране на ферма за отглеждане на кокошки 

носачки не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-

близко разположена е защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. 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 и подлежи на 

процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните 

близко разположени защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство с. Криво поле и община Хасково. 

 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 06.12.2016г./ 


