
 
Представено от ЗП Валентин Пъчев уведомление за инвестиционно предложение за: 

Разширение на съществуваща кравеферма в ПИ № 22678.14.515 в землището на с. Долно 

Къпиново, общ. Кирково, изграждане на нова сграда към кравефермата и закупуване на 

иновативно оборудване за доене, хранене и почистване на животните 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 

ПД-1268/15.09.2020г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 

2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), РИОСВ Хасково информира за следното: 

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

С инвестиционното предложение се предвижда разширяване на животновъдно стопанство 

(кравеферма) в ПИ № 22678.14.515 в землището на с. Долно Къпиново, общ. Кирково, чрез изграждане 

на нова сграда за отглеждане на животни, която ще се изгради над съществуващия двор. 

Новопроектираната сграда ще се използва за отглеждане на млечни крави. Новото застрояване ще 

представлява едноетажно хале с метална конструкция и стени и застроена площ от 726,27 м2. Ще се 

извърши и преустройство на съществуващата сграда в имота – 444кв.м., с цел подобряване условията на 

живот и хранене на животните. Обект на ИП е и доилна зала. В имота се отглеждат 50бр. едър рогат 

добитък млечни крави от различни възрастови групи. Предвижда се увеличаване на отглежданите 

животни. 

Инвестиционното предложение включва и закупуване на иновативно оборудване за доене, хранене 

и почистване на животните. Оборудване за обор за 74 дойни крави – скреперна система, метални 

боксове за животните, гумени постелки, поилки, чесалки, ветрозащитни щори, вентилатори, хранителна 

пътека; Оборудване в торов канал и шахта – съоръжение за хомогенизиране и изпомпване на течен тор; 

Фуражен силоз с капацитет 31,0 куб.м.; Модул за комбиниран фураж. 

Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение на обект по Приложение № 

2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 1 буква „д“ от същото Приложение, поради 

което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, 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. 

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) с изх. № ПУ-01-771(1)/29.09.2020г., което е 

предоставено на възложителя с писмо с изх. № ПД-1268/29.09.2020г. за съобразяване, инвестиционното 

предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната 

среда при спазване на условията, посочени в становището. 

Обръщаме внимание, че за да се считат за изпълнени задълженията на възложителя на ИП по 

смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн., ДВ, бр.91 от 25.09.2002г., 

изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.), във връзка чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, следва 

възложителят да обяви своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез 

средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. В тази връзка следва да представи 

информация за извършеното уведомяване. 

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 22678.14.515, който е с НТП за животновъдна ферма, площ 4,511 дка по КК на с. 

Долно Къпиново, общ. Кирково, в който се предвижда разширяване на съществуваща кравеферма не 

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

попада в обхвата на 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 цитираната защитена зона по реда на чл.31, 

ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 
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Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Кирково, Кметство село Долно Къпиново и БД 

Източнобеломорски район - Пловдив. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 29.09.2020 г./ 


