
Представено от „САКАР ЕКСТРА МИЛК“ ООД уведомление за „Изграждане на 

кравеферма в ПИ 48979.93.139 с. Момково, общ. Свиленград“ 

 

Днес 25.06.2021г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение 

с вх. № ПД - 468/26.04.2021г., допълнителна информация с вх. № ПД-468(4)/15.06.2021г. 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 отглеждане до 

200 бр. животни в имот с идентификатор 48979.93.139 с. Момково, общ. Свиленград. 

Сградата за животни ще бъде от два сектора: за крави - с площ 900м2 и за телета - с 

площ 570м2. Системата за отглеждане на животните ще бъде свободно боксово. На територията 

на кравефермата ще се изгради торово стопанство. Торовите резервоари ще са с обем 1100м3. 

В имота ще се изгради и доилно-млечен и административно-битов блок с площ 220м2. 

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 48979.93.139, площ 4,506 дка, НТП за стопански двор по КК 

на с. Момково, общ. Свиленград, за 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 защитена зона BG0000212 „Сакар”, обявена със Заповед № 313/31.03.2021г. за 

опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. 

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2, във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС 

бе установено, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона 

BG0000212 „Сакар“, при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването й. 

Така представено, 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) 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 Свиленград и кметство с. Момково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 25.06.2021г./ 


