
Представено от ЗС ТОНЮ ЖЕЛЯЗКОВ уведомление за „Изграждане на животновъден 

обект за отглеждане на над 100 месодайни крави“ в имот УПИ IV-24, кв. 2 по плана на с. 

Дрипчево 

 

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

1186/28.08.2020г., допълнителна информация с вх. № ПД-1186(8)/12.10.2020г. 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) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на животновъден обект за отглеждане на 

над 100 месодайни крави в имот УПИ IV-24, кв. 2 по плана на с. Дрипчево. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на следните сгради: 

 Сграда затворена със стени със закрита площ 12м/80м, която осигурява защита от 

неблагоприятни атмосферни влияния; офиси за управител, ветеринар, битова стая за работниците; 

складове за инвентар, фуражи. 

 Складове за зърнени фуражи в насипно състояние -3 броя клетки 12м/18м, покрити и 

заградени; 

 Родилни боксове -8 броя, разположени в сграда с размери 8м/6м/12м с метални клетки; 

 Покрита зона за хранене – навес с размери 12м/60м; 

 Плътна ограда с височина 2м и дължина от 420м; 

 Вана за дезинфекция на животните – 6м/1,20м; 

 Контейнер/съд за съхранение на специфично рискови материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ; 

 Помещение за временно съхранение на трупове от умрели животни; 

 Торище за сух тор с капацитет 600м3 и шахта за течен тор с обем 40м3; 

 Система за бързо улавяне и фиксиране на животните. 

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-01-723(3)/22.10.2020г., 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. 

Така заявено 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): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че УПИ ІV-24, кв.2 по плана на с. Дрипчево, общ. Харманли, в който се предвижда 

изграждане на животновъден обект за открито пасищно отглеждане на  над 100 месодайни крави не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. 

за опазване на природните местообитания и BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-

758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. 

Така представено, 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) 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 от писмото е изпратено до община Харманли и кметство село Дрипчево. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 26.10.2020г./ 


