
Представено от ЗП АТ. АТАНАСОВ уведомление за инвестиционно предложение 
за изграждане на „Кравеферма“ в УПИ XV, кв. 15 по плана на село Михалич, общ. 
Свиленград, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от ЗП АТ. АТАНАСОВ уведомление за инвестиционно 
предложение за изграждане на „Кравеферма“ в УПИ XV, кв. 15 по плана на село 
Михалич, общ. Свиленград, обл. Хасково 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 информира за следното: 

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

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова сграда за 
отглеждане на общо 130 броя крави с телета от породата „Херефорд“. Животните в 
кравефермата ще се отглеждат на оборно-пасищен принцип, като по-голямата част от 
годината ще се отглеждат и хранят върху пасища, а през студените зимни месеци ще 
се настаняват в самостоятелен нов обор, като се осигурят необходимите условия за 
отглеждане, хранене и поене на животните на площ от 612 кв. м. с 4 бокса. Храненето 
по време на престоя в обора ще се извършва, като храната се раздава върху 
централно разположена по дължина на сградата хранителна пътека. Оборни групови 
поилки ще осигуряват постоянен и неограничен достъп до прясна вода. 

Съхраняването на храната (сено, слама, силаж и др.) за животните за зимните 
месеци ще се извършва в съществуваща сграда до обора. 

Оборните боксове се предвижда да бъдат застлани с несменяема сламено-
торова постеля, която е много мека, поради съставните си елементи и постелята 
наподобява сандвич.  

Оборският тор ще се събира в стоманобетоново торище извън обора, където се 
стифира, преди да се използва за наторяване на обработваеми площи. 

Имотът, в който ще се изгради новия обор е водоснабден от „ВиК“ ЕООД, гр. 
Хасково. 

Отпадъчните води от обекта ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.  
От община Свиленград има издадено писмо с изх. № И-3950/03.06.2020 г., че 

има утвърдени терени за загробване на животни, които ще бъдат предоставени на 
възложителя за ползване при необходимост, съгласно законовите изисквания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-365 
(3)/15.06.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 
околната среда. Предвид разположението на ИП в нитратно уязвима зона 
задължително да се спазват условията посочени в становището. 

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 ХV, кв.15 по плана за регулация на с. Михалич, общ. 
Свиленград, в който се предвижда изграждане на кравеферма не попада в границите 
на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 
обхвата на защитени зони BG0000212 „Сакар”, приета от  МС с Решение № 
661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002021 „Сакар“, 
обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. за опазване на дивите птици.    



При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 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.) бе установено, че инвестиционното предложение е 
допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002021 „Сакар“ при спазване на 
забраните определени със заповедта за обявяването й. 

Така представено, 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 цитираните 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 Свиленград, кметство село Михалич 

и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
 
 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 23.06.2020 г./ 


