
Представено от „МДТ БИО ФАРМ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 

предложение „Ремонт и модернизация на съществуваща ферма за млечни крави във 

ферма за угояване на телета” 

Днес 01.12.2021г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение 

с вх. № ПД - 753/14.07.2021г., допълнителна информация към него с вх. № ПД-

753(6)/30.08.2021г., № ПД-753(10)/18.10.2021г. 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 ремонт и модернизация на съществуваща 

ферма за млечни крави във ферма за угояване на 121 телета. ИП ще се реализира в ПИ 

46574.53.5, община Любимец, с. Малко градище, вид територия Урбанизирана, НТП За 

стопански двор, площ 7545м2. Предвижда се помещението за отглеждане на 121 броя телета да 

бъде с площ за настаняване 486м2 и обслужващи помещения и коридори с площ 414м2. 

Оборската тор ще се съхранява върху съществуваща изолирана площадка до угниване и ще се 

разхвърля равномерно за подхранване на почвата. Една част от тора ще се извежда от обора и 

ще се отвежда в съществуваща торова яма. Торът ще се съхранява 4 месеца. Битово-фекалните 

отпадъчни води ще се отвеждат също към торовата яма. Вода за нуждите на фермата ще се 

използва от съществуващ сондажен кладенец с дълбочина 25м. прогнозни годишни водни 

количества за фермата и служителите – около 1130м3. 

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-01-736(5)/26.11.2021г., 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-

2021г.), 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 46574.53.5 по КК на с. Малко градище, общ. Любимец с 

площ 7,545 дка и НТП за стопански двор, в който се предвижда ремонт и модернизация на 

съществуваща ферма, включително електроснабдяване чрез фотоволтаични соларни панели на 

покрива 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 BG0001032 „Родопи Източни”, обявена със 

Заповед № РД-267/31.03.2021г. 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 Любимец и кметство с. Малко Градище. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 01.12.2021г./ 


