
 
Представено от Неджет Байрактар уведомление за инвестиционно предложение за 

Изграждане на овцеферма в ПИ № 37558.13.90, село Ковил, община Крумовград. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД- 
794/19.07.2019г., относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към уведомлението 
с вх. № ПД-794(2)/29.07.2019г. 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.), РИОСВ – Хасково Ви информира 
за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на животновъден обект - 

овцеферма. За нуждите на дейността в ПИ № 37558.13.90 в село Ковил, общ. Крумовград ще бъде 
изградена едноетажна сграда със ЗП 500 кв.м., в която ще се обособи помещение за отглеждане на 
200 броя овце за месо и помещение за отглеждане на 220 броя отбити агнета. Животните ще се 
отглеждат върху дълбока несменяема постеля, която ще се почиства посредством трактор, с 
булдозерна лопата 1-2 пъти годишно. В границите на имота, на площ от 550м2 ще бъде обособен 
двор за разходка на животните. Торовата маса от двора за разходка на животните ще се събира в 
отделно обособен тороем, намиращ се в съседство на производствената сграда. Храненето на 
животните ще се извършва в производствено помещение с концентрирани (зърнени) и груби 
фуражи и чрез пашуване. Хранилките за животните ще бъдат комбинирани, двустранни, 
разположени в 3 редици. Отбитите агнета и шилета ще се хранят също в производствената сграда. 
Инвестиционното предложение включва и изграждане на торова площадка с обем от 110м3, 
изградена в съседство на производствената сграда. Отпадъчните води ще бъдат заустени 
посредством изграждане на изгребна яма, която ще се почиства от специализирани машини на ВиК. 

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 от гледна точка на ПУРБ и 
ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда. 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-01-531(1)/08.08.2019г., инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване 
на следните условия:  

- Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и 
експлоатация на ИП.  

- Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на 
оборска тор. Торовата площадка да бъде изградена по начин, който не позволява замърсяване на 
повърхностното и поздемни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд 
оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20м.  

- Да се има предвид, че има забрани за внасяне на оборски Азотосъдържащи торове 
(органични и минерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, нови овощни 
насаждения, ливади и постоянни пасища не се внасят в слените периоди: от 1 Ноември до 20 
Февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, 
Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София-град, София-област, Перник и Кюстендил). 
Да не се допуска замърсяване на околната среда при товарене, транспорт и употреба на органични 
торове. Твърдият оборски тор да се транспортира и товари, по начин който изключва замърсяване 
на околната среда.  

- Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на 
населеното място.  

- Водоплътната яма да бъде изгребна с подходящ обем, като периодично водите в нея да се 
извозват от лицензирана фирма на база сключен договор. 

Инвестиционното предложение попада 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): 
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Реализацията на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попада изцяло в обхвата на Защитена зона „Родопи – Източни” BG0001032, за 
опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС 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. 

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

 
Копие на писмото е изпратено до Община Крумовград и Кметство село Ковил. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 12.08.2019 г./ 


