
 

Представено от ЗС Тоню Желязков уведомление за инвестиционно предложение за 

Изграждане на животновъден обект за отглеждане на над 100 месодайни крави в с. Дрипчево, 

общ. Харманли  

Днес, 11.06.2021г, във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 

ПД- 519/17.05.2021г., 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 ЗООС: 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на животновъден обект за 

отглеждане на над 100 месодайни крави в село Дрипчево, общ. Харманли. Животните ще се 

отглеждат целогодишно на пасища, наети от общ. Харманли с договор № 380/04.07.2017г. и 

собствени имоти, намиращи се до УПИ IV-24 в кв. 2 по плана на село Дрипчево. Ще бъдат 

изградени: 

- затворена сграда с размери 12м./80м. с офиси и складове; 

- складове за зърнени фуражи в насипно състояние – 3бр. клетки (12м/18м); 

- родилни боксове 8 бр. Всеки бокс се оборудва с индивидуална поилка и хранилка 

(ракла). Подът им е от стоманобетон, върху който се постила слама; 

- покрита зона за хранене – навес с размери 72м/12м/6м; 

- сеновал; 

- плътна ограда от стоманобетонна конструкция в имот УПИ IV-24 в кв. 2 по плана на 

село Дрипчево; 

- Вана за дезинфекция на животните; 

- Контейнер, съд за съхранение на специфично рискови материали; 

- Помещение (контейнер) за временно съхранение на трупове от умрели животни; 

- Система за бързо улавяне и фиксиране на животните; 

В ПИ с идентификатор 23741.22.271 ще се изгради торище (за сух тор), в което ще се 

транспортира и съхранява торът, отделен от животните по време на престоя им под покрива на 

заслона, в покритата зона за хранене или в откритите бетонирани дворове, чакалня. Предвижда се и 

изграждане на плътна ограда за имота. Водоснабдяването за нуждите на стопанството ще се 

осъществява от ВиК мрежата на с. Дрипчево. 

Има представено писмо с изх. № ОХ-05-2352-1/09.10.2020г. от община Харманли, че има 

съгласувани имоти с БДИБР Пловдив, който ще бъде предоставен при необходимост за загробване 

на принудително умъртвени животни. 

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-01-546(1)/10.06.2021г., инвестиционното предложение е 

допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.) ЗВ и подзаконовите актове към 

него при спазване на условията, 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 УПИ ІV-24, кв.2 по плана на с.Дрипчево, общ.Харманли, в който се предвижда 

изграждане на животновъден обект за целогодишно пасищно отглеждане на  над 100 месодайни 

крави и  имот с идентификатор 23741.22.271 по КК на с.Дрипчево, общ.Харманли, в който се 

предвижда изграждане на торище не попадат в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, 



 2 

приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и 

BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. 

Така представено, инвестиционното предложение 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, 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 на писмото е изпратено до Община Харманли, кметство село Дрипчево и БД ИБР 

Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 11.06.2021г./ 


