
Представено от „АНТОН ТОНЧЕВ“ ЕООД уведомление за „Изграждане на обор за 228 

крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м. 

Стопански двор, с. Голямо Асеново, общ. Димитровград” 

Днес 31.08.2021г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД - 701/02.07.2021г., допълнителна информация 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 обор за 228 крави, доилен център 

и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м. Стопански двор, с. Голямо 

Асеново, общ. Димитровград. 

За изграждането на кравефермата се предвижда ниско застрояване, монолитно 

строителство, представляваща сграда – обор с капацитет 228 крави, доилен център и родилни 

боксове с обща площ около 2550 м² при боксово отглеждане. 

Обектът се присъединява към електропреносната мрежа в района. 

Снабдяването на обекта с вода се извършва чрез присъединяване към съществуващата ВиК 

мрежа в района. 

Отпадъчните битови води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. 

Количествата оборски тор се отвеждат към торов резервоар с общ обем 3503 м³, готово 

изделие от листова стомана за монтаж към водоплътна стоманобетонова площадка. Торовият 

резервоар се монтира в поземлен имот с идентификатор 15792.57.3, собственост на възложителя. 

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-01-686(3)/30.08.2021г., 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 15792.57.32, с площ 3,282 дка, НТП за животновъден комплекс 

по КК на с. Голямо Асеново, общ. Димитровград, за който се предвижда изграждане на обор за 228 

крави, доилен център и родилни боксове 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 BG0000442 „Река 

Мартинка” (приблизително 2300 м), приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. обявена със 

заповед № РД-305/31.03.2021г. за опазване на природните местообитания. 

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 Димитровград и кметство село Голямо Асеново. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 31.08.2021г./ 


