
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 Министерство  на  околната  среда  и  водите  
 Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  -  Х АС К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 14  

 

Изх. № ПД-286/05.07.2012г. 

 

До 

„Въжелиев-1951” ЕООД 

ул. „Асен Йорданов” № 22  
п.к. 6870 с. Чакаларово, общ. Кирково 

 

Копие: 

Кметство с. Домище, общ. Кирково 

Община Кирково, обл. Кърджали 

 

ОТНОСНО: Преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС за инвестиционното 
предложение: „Изграждане на производствена база за отглеждане на животни – агнета 
и телета” в поземлен имот  с № 22928.14.178 с обща площ 1879 кв.м, в землище на с. 
Домище, общ. Кирково, обл. Кърджали  

 

Уважаеми г-н Въжелиев, 

 
Във връзка с  внесено от Вас искане с Вх. № ПД-286/22.06.2012г. за преценяване на 
необходимостта от ОВОС, Ви информираме за следното: 
 
С инвестиционното предложение предвиждате изграждане на производствена база за 
отглеждане на животни – агнета и телета в поземлен имот  с № 22928.14.178 с обща площ 
1879 кв.м, в землище на с. Домище, общ. Кирково. Също така цитирате, че искате да 
изградите „търговски обект”. В тази връзка е необходимо да изясните намерението си.  
На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение за изграждане на 
производствена база за отглеждане на животни – агнета и телета в поземлен имот  с № 

22928.14.178 с обща площ 1879 кв.м, в землище на с. Домище  попада в т. 1, д) на 
Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС, ДВ бр.91/2002г., посл. изм. обн., ДВ. бр. 32 от 24.04.2012г.) и подлежи на 
преценяване на необходимостта от ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен 
орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.  

На основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
(приета с ПМС № 59/2003г., изм. ДВ бр. 3 от 11 Януари 2011г.) за извършване на 

преценката е необходимо в срок до 09.08.2012г. да представите в РИОСВ - Хасково 

допълнително следната информация (на хартиен и електронен носител):  

 Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет - 
описание на технологичните процеси по обслужване на животните, 
хранене, почистване и доене; На колко етажа ще бъде производствената 
база? Какви помещения предвиждате за животните? 

 Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда; 

 Отпадъци, които се очакват да се генерират, видове, количества и начин 
на третиране. 

 По отношение на мерките при съхранение на оборски тор предвиждате 
торище. Опишете по-подробно отделните съоръжения за твърда и течна 
фракция на оборския тор, ще има ли водоустойчиво дъно съоражението, 
достатъчен ли ще бъде капацитетът за съхранение през необходимия 
брой месеци и др.  
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Съгласно представената информация, площта на реализацията на ИП не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
 

Разглежданият имот не попада в обхвата на защитени зони от Натура 2000. Най-близко 
разположена е ЗЗ „Родопи Източни” с код BG0001032 за опазване на природните 
местообитания, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. 
 
Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване в 
близката зона. 
 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на така заявеното ИП, 

при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко 
разположената ЗЗ „Родопи Източни” с код BG0001032 за опазване на природните 
местообитания.  
 
 
Съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/ от 
19.05.2011г, ДВ бр.39/2011) за издаване на решение, относно необходимостта от 
извършване на ОВОС и ОС, общата такса за заплащане съгласно чл. 1, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 

е в размер на 570 лв. при предявяване на искането.  

Посочената сума може да платите по банков път (банкова сметка IBAN: 

BG44UBBS80023110028210 BIС код на банката: UBBS BGSF, TБ OББ АД – за РИОСВ – 
Хасково).  
Цялата документация следва да внесете в РИОСВ – Хасково, ул. “Добруджа” № 14, гр. 
Хасково. 

 

 

 

За Директор РИОСВ: 

(инж. Л. Дайновски)  
Съгласно заповед за Упълномощаване  
№ 2/01.02.2012 на Директора на РИОСВ - Хасково  
 
 
Изготвил: гл. експерт в напр. ОВОС и ЕО............................ 

(М. Георгиева)  

 


