
Представено от НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ уведомление за „Кравеферма за свободно 

групово отглеждане на 100 броя крави за мляко” 

 

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

823/19.06.2020г. 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 кравеферма за свободно 

групово отглеждане на 100 броя крави за мляко в ПИ 87076.300.30 в землището на с. Ябълково, 

общ. Димитровград. Сградата, в която ще се отглеждат животните е с покрита площ от 954,02 

м2. Кравите ще се отглеждат свободно боксово върху дълбока несменяема постеля. При 

свободното отглеждане са обособени зони за движение, почивка, доене и хранене. Всяка крава 

може свободно да си лежи, почива и преживя, да отиде до място за водопой – поилки, или до 

местата за хранене - ясли. Кравите имат възможност за достъп до дворче за разходка с 

осигурена площ 6,00 м2 на крава. 

Към кравефермата е предвидена битовка с обслужващи помещения, помещение за 

събиране и съхранение на мляко и торохранилище. Обемът, който се предвижда на 

торохранилището е 400,00 м3. 

Водоснабдяване: ще е необходимо за поене на животните вътре в производственото 

помещение и на двора от групови поилки. Също така за измиване на помещенията и доилната 

техника, за битови цели(бани, WC, мивки и други). Водата ще се осигурява от новопроектиран 

сондажен кладенец с дълбочина 50м, с прилежаща сондажна помпа и водомерен възел 2,5м3 в 

шахтата. 

Годишен обем на водното количество – 3000 м3; 

Дневно потребление 8 м3/денонощие. 

Отпадъчните води от административната част на обора се отвеждат към изгребна яма. 

Изгребната яма се оразмерява за 3 работника за 7 дневен период на почистване. По-голямото 

водно количество ще бъде от измиването на доилното и помещението за съхранение на мляко. 

Избиран е изгребен резервоар 12,00м3, като той ще се почиства на 7 дни. Изгребната яма ще 

бъде с полезен обем 12,00м3 - готово полипропиленово съоръжение. 

Електрозахранването на имота е съществуващо. 

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-01-503(4)/30.07.2020г., 

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 имот с идентификатор 87076.300.30 по КК на с. Ябълково, общ. Димитровград, в 

който се предвижда изграждане на кравеферма за свободно, групово отглеждане на 100 бр. 

крави за мляко 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 са разположени защитени зони BG0000578 „Река Марица”, приета 

от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и BG0002081 
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„Марица-Първомай”, обявена със Заповед № РД-909/11.12.2008г. за опазване на дивите птици 

(приблизително 200 м.). 

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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) 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 Димитровград и кметство село Ябълково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 03.08.2020г./ 

 


