
 

 

 СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя СД „Квинс-Арго и с-ие“, гр. 

Лозница, обл. Разград, ул. „Дружба“ № 35 документация за инвестиционни  предложения за 

изграждане на птицеферма за кокошки-носачки с капацитет 38 016 броя места за птици в ПИ 

№ 037030 в землището на с. Козма Презвитер с площ на парцела 5 522 кв.м. и  за обновяване 

и реконструкция на 4 броя силози в поземлен имот 37811.37.2 по КК на с . Козма Презвитер 

с площ на имота 24 624 кв.м. като информиране на компетентния орган по околна среда по 

реда на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., 

посл. изм. и доп. ДВ, бр.12/2017 г.), чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. 

изм. и доп. ДВ, бр.3/2018 г., (Наредбата за ОВОС). 

 В обхвата на инвестиционното предложение за обновяване и реконструкция на 4 броя 

силози в поземлен имот 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер е включено изграждане на 

собствено водовземно съоръжение- тръбен кладенец, водовземането от което ще бъде с цел 

ползване „за животновъдство“ и „други цели (напояване на зелени площи)“ с максимален 

годишен обем до 50 000 куб.м./год. и  средногодишен дебит 1, 585 л/с. Изграждането на 

водовземно съоръжение – тръбен кладенец попада в обхвата на т. 2г) от Приложение №2 

към чл. 93, ал. 1, т. 1и 2 от ЗООС „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване” и на 

основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. 

 Инвестиционното предложение за изграждане на птицеферма за отглеждане на птици 

кокошки-носачки с капацитет 38 016 броя места за птици в ПИ № 037030 в землището на с. 

Козма Презвитер, захранването с вода на която ще се осъществява от предвиденото за 

изграждане ново водовземно съоръжение, би могло да се разглежда като разширение на 

птицеферма, разрешена с условията на КР №443-Н1/2017г. Заявеното инвестиционно 

предложение попада в обхвата на т.1д) от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС 

„Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 

1)” и на основание чл.93, ал.1, т. 3 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.  

 Предвид факта, че двете инвестиционни предложения, заявени от възложителя  

самостоятелно попадат в обхвата на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, на основание чл.82, ал. 3 от ЗООС оценките ще се съвместят като се 

проведе една обединена процедура.  

 Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се 

извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните 

разпоредби на ЗБР. 

 

 Копие на писмото е изпратено в Община Омуртаг, Кметство с. Козма Презвитер, БД 

ЧР гр. Варна и ИАОС. 

 

 
 


