
 

Представено от С. Мартинова уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане 

на ферма за отглеждане на дребни домашни животни-птици в ПИ № 58997.21.4, село Пъдарци, 

община Кърджали  

Днес, 24.06.2021г, във връзка с постъпило в Регионална инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ) - Хасково уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 406/08.04.2021г., 

внесената допълнителна информация към уведомлението с вх. № ПД-406(2)/12.05.2021г. и вх. № 

ПД-406(9)/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, 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 Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС):  

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ферма със ЗП до 100 кв.м. в 

имот № 58997.21.4, село Пъдарци, общ. Кърджали за отглеждане на дребни домашни животни – 350 

броя кокошки носачки. Почистването на сградата ще бъде сухо почистване. Полученото количество 

торова маса ще се използва единствено за земеделски нужди в частни стопанства. Торовата маса ще 

се дава безплатно, с едно единствено условие, този, който ще я ползва да осигури транспорт за 

извозване до личното си стопанство. Ако евентуално няма желаещи за получената от птиците във 

фермата торова маса ще бъде изградена торова площадка/съоръжение за съхранение на торовата 

маса/, капацитета на която ще бъде съобразена с броя на птиците и отделеното от тях количество 

торова маса и възможния срок за съхранение. Предвиден обем на торохранилището 1,28м3. 

Предвидено е изграждане на ограда с височина 150см. Имотът ще бъде захранен с питейна вода от 

шахта въздушник № NB3 на магистрален водопровод за гр. Кърджали. Представено е писмо на 

ВиК, гр. Кърджали с изх. № КС-00-68/1311/2020г., че имота може да бъде захранен с вода. 

Отпадъчните води ще бъдат заустени посредством изграждане на изгребна яма за периодично 

изчерпване за сградата, която ще се почиства от специализирани машини на ВиК, след сключен 

договор с дружеството.  

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) с изх. № ПУ-01-519 

(3)/22.06.2021г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на 

ИБР (2016-2021г. ) ЗВ и постигане на целите на околната среда при спазване на условията, посочени 

в становището. 

Има представено писмо с изх. № 94-00-1668/11.06.2021г. от община Кърджали, че има 

съгласувани имоти с БДИБР Пловдив и имот в село Енчец ще бъде предоставен при необходимост 

за загробване на принудително умъртвени животни. 

Така заявеното инвестиционно 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. 

Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с изработване на подробен 

устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 58997.21.4 

село Пъдарци, общ. Кърджали. ПУП-ПЗ е допуснат за изработване с Решение № 283 от 30.12.2020г. 

на Общински съвет – Кърджали. ПУП-ПЗ попада в обхвата на т. 9.1 от Приложение № 2 на Наредба 

за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО) и съгласно 

разпоредбите на чл. 2, ал, 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на 

необходимостта за извършване на ЕО. 

Предвид горното допускаме прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, т.е. да бъде извършена 

една от изискващите се оценки по реда на глава шеста от ЗООС, като за конкретния случай е 

процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместена с оценка за 

съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 
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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 реализацията на посоченото ИП не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони по НАТУРА 2000, 

най-близко разположена е Защитена зона: BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на 

природните местообитания, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. 

ИП 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 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 цитираните защитени зони 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 Кърджали, Кметство село Пъдарци и БД ИБР 

Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 24.06.2021г./ 


