
 

Представено от ЗП С. К. Г. уведомление за инвестиционно предложение за 

„Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на крави и подрастващи 

животни” в имот 000022, землище с. Прогрес, общ. Момчилград. 

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

1020/21.10.2016г. 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 около 60 броя млечни 

крави и сграда за подрастващи животни в границите на имот 000022, находящ се в землището 

на с. Прогрес, общ. Момчилград, който е с начин на трайно ползване стопански двор. В 

постройките ще се отглеждат млекодайни крави, юнички и телета, ще се изградят доилна зала и 

други съпътстващи помещения, свързани с процеса на отглеждане, доене и съхранение на 

мляко. В друга сграда ще бъдат обособени места за раждане и лечение на болни животни. 

За реализация на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова 

техническа инфраструктура, поради факта, че имота към настоящия момент функционира като 

стопански двор със свои път, ВиК и електроснабдяване. Отпадъчните води от битовата дейност 

и водите от доилната зала след преминаване през мазниноуловител ще отиват във водоплътна 

яма. Имотът граничи с полски път-общинска собственост чрез, който се осъществява 

транспортният достъп до имота. 

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 и в обхвата 

на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е 

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 село Прогрес и община Момчилград. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 04.11.2016г./ 


