
Представено от „БОРИ“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Животновъден обект за отглеждане на кози и овце“ в поземлен имот с 
идентификатор 22928.13.37 по КККР на с. Домище, общ. Кирково, обл. Кърджали 
 

Във връзка с представено от „БОРИ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Животновъден обект за отглеждане на кози и овце“ в поземлен имот 
с идентификатор 22928.13.37 по КККР на с. Домище, общ. Кирково, обл. Кърджали 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):  

Инвестиционното предложение е ново и се предвижда изграждане на 
животновъден обект за отглеждане на кози и овце с капацитет 300 животни. 
Застрояването ще обхване до 2 120 м2 и ще включва следните сгради: 

 Животновъден обект за отглеждане на кози и овце за месо с капацитет 300 
животни - застроена площ 1000 м2. 

 Спомагателни сгради - битови и жилищни сгради, сеновал. Прогнозна площ 100 
м2 за битовка, 200 м2 - за жилищна сграда, 600 м2 - за сеновал. Сградите ще 
представляват едно- и двуетажни отделно стоящи сгради, изградени по монолитен 
начин с масивна и полумасивна конструкция, в селски стил. 

 Съоръжения - торохранилище, изгребна яма за отпадъчни води, силози за 
съхранение на фуражи, дворове за животни. 

Електрозахранването на бъдещия обект ще се осъществи чрез съществуваща 
мрежа ТНН на МТП „Бори”, изв.20 kV „Кирково”, П/ст „Момчилград”, която захранва 
съседен имот с идентификатор 22928.13.30, собственост на „БОРИ” ЕООД. 

Водоснабдяването ще става чрез водопроводно отклонение от хранителния 
водопровод за с. Кирково-център с ПЕВП Ф100, който захранва съседен имот с 
идентификатор 22928.13.30 собственост на „БОРИ” ЕООД. 

Транспортния достъп до обекта ще се осъществява също от съседния имот с 
идентификатор 22928.13.30, собственост на „БОРИ” ЕООД. 

Представено е писмо с изх. № 26-00-326/18.02.2020 г. на община Кирково, че 
има одобрен от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” имот в землището на 
с. Лозенградци за загробване на умрели животни, който при необходимост ще бъде 
предоставен за ползване от възложителя 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-01-44 
(3)/10.03.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 
околната среда при спазване на 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 имот с проектен идентификатор 22928.13.37 по КК на с. 
Домище, общ. Кирково, в които се предвижда изграждане на животновъден обект за 
отглеждане на кози и овце не попада в границите на защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 
Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота (приблизително 4200 м.) е 



разположена защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от  МС с Решение 
№ 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Така представено, 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 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 Кирково, кметство село Домище и 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 12.03.2020 г./ 


