
 
Представено от Севмилк Груп ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за 

Кравеферма за свободно групово отглеждане върху дълбока несменяема постеля на 219 броя 

автохтонни породи крави и 75 броя бозаещи телета до 6 месечна възраст в ПИ № 02292.10.19, село 

Балабаново, общ. Момчилград 

Днес, 05.11.2021г, във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД - 868/16.08.2021г. относно горепосоченото, внесената допълнителна 

информация към уведомлението с вх. № ПД-868(6)/29.09.2021г. и на основание чл. 5, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (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 кравеферма за свободно групово 

отглеждане на 219 броя автохтонни породи крави и 75 броя бозаещи телета до 6 месечна възраст. 

Животновъдния обект ще бъде изграден в ПИ № 02292.10.19, село Балабаново, общ. Момчилград. В 

сградата ще бъдат обособени помещение за свободно групово отглеждане на крави, помещение за 

съхранение на концентриран фураж, изолационен бокс, 2 броя родилни боксове и санитарен възел за 

персонала. Водоснабдяването на имота ще се осъществи от водопроводната мрежа на с. Балабаново. 

Отпадъчните води ще постъпват във водоплътна изгребна яма, изградена в имота. 

Има представено писмо с изх. № 2600298/20.09.2021г. от община Момчилград, че има съгласуван 

имот с БДИБР Пловдив и имот в село Соколино 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-01-826(3)/04.11.2021г., 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 

ПИ №02292.10.19 с. Балабаново, общ. Момчилград в който ще се реализира ИП 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. Близко разположени са - ЗЗ BG 0001032 

„Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със 

Заповед № РД-267/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите и ЗЗ BG 0002013 „Студен 

кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2018г на Министъра на 

околната среда и водите /на отстояние около 3600 м/. 

Така заявено 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 цитираната защитена зона 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 Момчилград, кметство село Балабаново и БД 

Източнобеломорски район. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 05.11.2021г./ 


