
 

Представено от „ДМД СОСИЕТЕ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение за реконструкция на овцеферма в козеферма за свободно отглеждане на 400 

броя кози за мляко и техните приплоди с млекопреработвателен цех за собствена 

продукция към нея в ПИ 15216.18.30, в землището на с. Глухар, община Кърджали, област 

Кърджали. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-

938/26.09.2016г. относно горепосоченото 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, 

обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 

12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково информира за следното: 

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

среда: 

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на овцеферма в козеферма за 

свободно отглеждане на 400 броя кози за мляко и техните приплоди с млекопреработвателен 

цех за собствена продукция към нея в ПИ 15216.18.30, в землището на с. Глухар, община 

Кърджали. 

Основните сгради и съоражения, предвидени в козефермата са:  

 производствена сграда за отглеждане на 400 броя кози за мляко с обща площ от 480 м
2
; 

 двор за разходка с обща площ 1200 м
2
, в който ще се разположат хранилките под навес; 

 комбинирана сграда за ярета и дзвиски с площ 320 м
2
 с двор за разходка с площ от 300 м

2
. 

 цех за преработка на мляко с площ 150 м
2
, в който ще се произвеждат прясно 

пастьоризирано мляко, сирене и кашкавал; 

 реконструкция на съществуващ сеновал за съхранение на груб фураж, с площ 283 м
2
; 

 склад за съхранение на концентриран фураж, с площ 25 м
2
; 

 торова площадка за съхранение на тор с площ 250 м
2
.  

 реконструкция на съществуваща битова сграда със санитарен възел, с площ 103 м
2
. 

Козите ще се отглеждат изцяло оборно. Храненето им ще в специално изграден навес, 

разположен на двора. Поенето ще е от автоматични групови поилки в сградата и дворчето. 

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: 

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 и в обхвата 

на  защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.Близко разположени са   

- 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. и ЗЗ BG 0002013 „Студен кладенец“ определена съгласно изискванията на 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2018г 

на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 101/2008г./ 

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 за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Кърджали и Кметство село Глухар. 


