
 

Представено от Мехмед Сали уведомление за: „Животновъдна ферма, мандра, 
кравеферма, сеновал“ в ПИ с идентификатор 83315.30.92 по КК на с. Широко поле, общ. 
Кърджали. 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с 
вх. № ПД-897/21.08.2019г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви 
информираме за следното: 

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

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда изграждане на следните постройки: 
мандра, кравеферма, сеновал, битова сграда и торище в ПИ с идентификатор 83315.30.92 по КК 
на с. Широко поле, общ. Кърджали.  

За ИП: „Стопански двор за отглеждане на едри преживни животни – крави“ в 
съществуваща сграда в имот с № 030092 в землище на с. Широко поле, общ. Кърджали, обл. 
Кърджали, с възложител Мехмед Юсуф Сали, е издадено Решение № ХА – 6 ПР/2019г. на 
директора на РИОСВ – Хасково с характер „да не се извършва ОВОС“.  

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, 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). 

Настоящото инвестиционно предложение представлява разширение на инвестиционно 
предложение съгласно приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 1, 
буква „д“ и т. 7, буква „в“ от приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия, 
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 с идентификатор с идентификатор 83315.30.92 (площ 5,805 дка, НТП 
стопански двор) по КККР на с. Широко поле, общ. Кърджали, за които се предвижда 
изграждане на животновъдна ферма, мандра, кравеферма, сеновал не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на 
защитени зони BG0001032 „Родопи Източни“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен кладенец“, обявена със Заповед 
№ РД-766/28.10.2010г. за опазване на дивите птици.  По Единната информационната система за 
защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, беше установено, че имот с 
идентификатор 83315.30.92 по КККР на с. Широко поле не представлява местообитание, 
предмет на опазване в зоната. 

При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с чл.40, ал.2 
от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо при спазване 
режима на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец“, определен със заповедта за 
обявяването ѝ. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 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 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горецитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 
 

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

/отговорено от РИОСВ – Хасково на 21.08.2019 г./ 


