
Представено от КРАСИМИР БЪЧВАРОВ уведомление за „Изграждане на 

кравеферма и доилна зала“ 

Днес 27.04.2021г. във връзка с постъпило уведомление уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД - 247/24.02.2021г., допълнителна информация с вх. № ПД-

247(2)/25.03.2021г. 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 на 

80 броя говеда за мляко с доилна зала в имот с идентификатор 58244.3.96 по КК на с. 

Преславец, общ. Харманли. Кравефермата ще е с площ около 1000м2 като 750м2 – обор и 250м2 

– доилна зала. Очакваните количества течна и твърда торова маса са около 1,5м3 на говедо за 

месец или 120 м3 общо за 80 броя говеда. В имота ще бъде изградена торова лагуна за смесена 

фракция (полутечна), която ще бъде с вместимост да съхрани за 3 месеца събраната фракция и 

ще бъде с обем около 400м3. Лагуната ще бъде изградена от метало-керамични плоскости. 

Оборската фракция от обора и доилната зала ще бъде транспортирана до торовата лагуна с 

помпа по изграден тръбен път. Полутечната фракция от торовата лагуна ще бъде изсмуквана с 

прикачена към трактор цистерна, която е с комбинирано действие за засмукване и разпръскване 

на течната фракция. Фракцията от цистерната ще бъде транспортирана и разпръсквана като 

полутечен тор за наторяване на ниви и пасища, собственост на възложителя с обща площ около 

400дка. 

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-01-395(1)/22.04.2021г., 

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

за водите и подзаконовите актове към него, 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 58244.3.96 по КК на с. Преславец, общ. Харманли с площ 

6,913 дка и НТП нива, в който се предвижда изграждане на кравеферма и доилна зала 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 разположена защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Така заявено 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 Харманли и кметство с. Преславец. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 27.04.2021г./ 


