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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

Представено  от Р. Русева, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Модернизиране 

на кравеферма чрез реконструкция и изграждане на пристройка за разширение на краварник“ в 

поземлен имот (ПИ) 39127.54.6, с площ 5.010 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно 

ползване „За стопански двор“ в землището на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич, е с 

възложител: ЗС Р. Русева.  

 

Във връзка с представено от Р. Русева, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Модернизиране на кравеферма чрез реконструкция и изграждане на пристройка за разширение 

на краварник“ в поземлен имот (ПИ) 39127.54.6, с площ 5.010 дка, урбанизирана територия, с 

начин на трайно ползване „За стопански двор“ в землището на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. 

Добрич, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - 

Варна, информира за следното: 

 

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

(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна среда по 

смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и 

доп.).  

Заявеното ИП e свързано с кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г. С ИП се 

предвижда модернизиране на съществуваща кравеферма чрез реконструкция и изграждане на 

пристройка за разширение на краварник в ПИ 39127.54.6, с площ 5.010 дка, урбанизирана 

територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ в землището на с. Кочмар, общ. 

Тервел, обл. Добрич, с възложител: ЗС Румяна Русева. 

Модернизацията на кравефермата е с цел въвеждане на мерки за биосигурност чрез 

реконструкция на съществуващ животновъден обект, изграждане на пристройка към него и 

закупуване на обурудване.   

Съгласно представената информация от възложителят в животновъдния обект се отглеждат 

126 говеда, разпределени както следва: 88 млечни крави, 20 телета над 1 година за разплод и 18 

телета и малачета до 1 година. След модернизиране на кравефермата, капацитетът й ще се увеличи 

с възможност за отглеждане на 154 броя животни. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във връзка с 

чл. 40, ал. 2 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 (Наредбата за ОС; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че 

така заявеното ИП попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 

93, ал. 1, т. 1 и т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.   

ІІ.  По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и 

доп.) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета и целите 

на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла 

на Закона за защитените територии, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. 

Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна BG0000106 “Хърсовска река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, 

включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет 

(ДВ бр. 85/23.10.2007 г.). 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде 

извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

Обръщаме Ви  внимание, че при неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече 

от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за 

ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Тервел и кметския наместник на село 

Кочмар, общ. Тервел   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 10.09.2020 г.) 


