
 

Представено от Мюмюн Шабан уведомление за инвестиционно предложение за 

„Изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на 29 крави” в имот № 

000265, землище с. Постник, общ. Момчилград. 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-

1085/08.11.2016г. относно горепосоченото 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., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила 

от 12.02.2016г.) РИОСВ – Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда: 

Целта на инвестиционното намерение е изграждане на кравеферма за 29 броя млечни крави 

в границите на имот № 000022, 000265, землище с. Постник, общ. Момчилград.  

Основните сгради и съоръжения, предвидени в инвестиционното намерение са следните: 

производствена сграда за 29 броя крави за мляко с обща площ от 277 м
2
 с включени към нея 

родилни боксове; доилна зала тип „Рибена кост” 1х4 с площ от 47 м
2
 с включено машинно 

отделение към нея; помещение за съхранение на мляко с хладилен танк, миялно и санитарен 

филтър към нея с площ 16 м
2
; торова лагуна с площ от 100 м

2
 и 2 броя клетки за телета. Всички 

помещения са разположени в определена технологична последователност. Ще се осигурят 

отделни входове за постъпващи материали и за персонала. Светла височина на обора – мин 3,10 

м. Обща използвана площ 360 м
2
. 

За нуждите на кравефермата ще се прокара захранващ водопровод от водопроводната 

мрежа на с. Постник. Обектът ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа от 

стълб до имота Предварителен договор с ЕВН ЕР ЕАД КЕЦ Момчилград. 

Отпадъчните води от битовата дейност и водите от доилната зала ще отиват във водоплътна 

яма. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат 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: 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада 

в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG 0001032 

„Родопи Източни”, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

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

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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 и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираните близко разположени 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 на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство с. Постник и община Момчилград. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 28.11.2016г./ 


