
Представено от С.Х.Д. уведомление за инвестиционно предложение за 
„Преустройство на съществуващ склад в овцеферма“ 

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

130/15.02.2018г. 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. 3 от 
05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е преустройство на съществуващ склад в 

овцеферма в имот с идентификатор 30154.1.322 в с. Загорско, общ. Момчилград с площ 2188 
кв.м. Има издадена заповед № РД-19-43/13.02.2018г. на кмета на община Момчилград за 
проектиране на комплексен проект: ПУП-ПЗ и инвестиционен проект за „Преустройство на 
съществуващ склад в овцеферма”. 

В имота има съществуваща масивна постройка със застроена площ 499 кв.м., брой 
етажи 1, предназначение – складова база. Предвижда се преустройство на съществуващата 
сграда и обособяването й за овцеферма за 250 овце с техните приплоди, помещение за 
събиране на млякото и торова площадка в рамките на имота. Обектът има изградена 
техническа инфраструктура и достъп до полски път. 

Предвижда се оборно-пасищна технология на отглеждане. Оборният период на 
отглеждане се предвижда да е с продължителност от 180 дни, а пасищният 185 дни. 
Почистването на торовата маса от сградата е под формата на дебела несменяема постеля и ще 
се извършва един или два пъти в годината. 

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно 
предложение, включено в Приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на 
самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, какъвто е Вашият случай, може да се 
допусне извършването на само една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, която в 
случая да е процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

На този етап може да бъде определено, че 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): 

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 
разположена е ЗЗ BG 0001032 „Родопи Източни”, за опазване местообитанията на дивата 
флора и фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) 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 процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до Община Момчилград и кметство село Загорско 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 21.02.2018г./ 


