
 
Представено от Радостина Лулова уведомление за инвестиционно предложение за 

Селскостопански сгради за отглеждане на животни, силажовместилища, торохранилище и 

пречиствателно съоръжение в имоти с идентификатори № 58829.98.18 и № 58829.98.19, село 

Пчеларово, общ. Черноочене 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 383/08.04.2020г. 

относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към уведомлението с вх. № ПД-

383/28.04.2020г 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 ЗООС: 

С инвестиционното предложение се предвижда в имоти с идентификатори № 58829.98.18 и № 

58829.98.19, село Пчеларово, общ. Черноочене изграждане на селскостопанска сграда с площ 200-

250кв.м за отглеждане на животни (млечни крави и телета), изграждане на сеновал, септична яма и 

площадка за временно депониране на тор. Течните отпадъци ще се събират в септична яма, а твърдите 

на торова площадка. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от ВиК Кърджали, като за целта ще 

се изгради нова водоснабдителна система, захранвана с питейна вода от разклонение на водопровода на 

село Пчеларово.  

Представено е писмо от община Черноочене от 22.04.2020г., че процедурата по избор на терени за 

загробване на животни, още не е приключила, но утвърдените терени ще бъдат предоставени за 

ползване при нужда от загробване, съгласно законовите изисквания. 

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-01-321(1)/15.05.2020г., което прилагаме към настоящото писмо за съобразяване, 

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

целите на околната среда при задължително спазване на следните условия: 

 Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и 

експлоатация на ИП.  

 Задължително да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и 

използване на оборска тор.  

 Торохранилището да бъде изградено по начин, който не позволява замърсяване на 

повърхностното и поздемни водни тела (водонепропускливо). Да не се изграждат съоръжения за 

съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е 

най-малко 20м.  

 Ямата да бъде изгребна, водоплътна, като периодично водите в нея да се извозват от 

лицензирана фирма до близка ПСОВ на база сключен договор. 

 Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на 

населеното място (с. Пчеларово) за доставка на вода за животновъдния обект.  

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. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, 

ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други 

свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се 

включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на Приложение № 

1 или № 2 от ЗООС. 

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 

имоти с идентификатор 58829.98.18 и 58829.98.19 по КК на с. Пчеларово, общ. Черноочене, в които се 

предвижда изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на 15 бр. млечни крави и 5 бр. юници, 

силажовместилища, торохранилища и пречиствателни съоръжения 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 е защитена зона BG0001031 „Родопи 

Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

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 



 2 

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. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Черноочене, кметство село Пчеларово и БД 

„Източнобеломорски район“ - Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 19.05.2020 г./ 


