
 
Представено от Феим Хасан уведомление за инвестиционно предложение за 

Реконструкция на съществуваща сграда (овчарник) в кравеферма за свободно/групово 
отглеждане на 60 бр. крави върху дълбока несменяема основа в ПИ № 000358 в землището на 
село Обичник, общ. Момчилград  

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД- 
676/27.06.2019г., 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 2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 12 април 2019г.), Ви 
информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е реконструкция на съществуваща сграда овчарник 

в кравеферма за свободно/групово отглеждане на 60 броя крави върху дълбока несменяема 
основа в ПИ 000358 в землището на село Обичник, община Момчилград. Ще се направи 
реконструкция на съществуваща сграда със ЗП 473кв.м. В обекта ще се отглеждат до 60 броя 
месодайни крави, като ще се осигури и двор за разходка на животните в самия имот. Общата 
площ на имота е 4398м2. За съхранение на торовата маса ще се разшири съществуващата торова 
яма с необходимия обем и капацитет, от където след като добие необходимата зрялост, част от 
торта ще се използва за естествено наторяване на собствени земеделски земи. Имота има 
изградена водоснабдителна система от съществуващата ВиК мрежа на село Обичник. 
Канализацията на имота ще бъде заустена към собствена септична яма за периодично 
изчерпване. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация 
бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на 
становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в 
РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-472(1)/16.07.2019г., инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на 
околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 буква „д“ от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 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, но попада в 
обхвата на защитена зона 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. 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 горецитираната 
защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, която процедура се съвместява 
с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Момчилград и Кметство село Обичник. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 18.07.2019 г./ 


