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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
 
 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Севлиево предоставя 
обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС 
относно Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща сграда /бивша 
плодосушилня/ във ферма за отглеждане на едър рогат добитък”, в землището на с. 
Кръвеник, ПИ №000987, община Севлиево, с Възложител Пламен Петков Чернокожев, с. 
Кръвеник, Община Севлиево.  
 
 Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Севлиево, пл. 
„Свобода” № 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 26.02.2014 г. За 
становищата изпратени на пощенския адрес на Община Севлиево е валидна датата на 
входящия номер издаван от деловодството на Община Севлиево. 
 
 
26.02.2014 г. 

 

                                                      ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от  Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект 
 
 
 

I. Информация за контакт с възложителя: 
 

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и 
единен идентификационен номер на юридическото лице 
 
     Пламен Петков Чернокожев, ЕГН 6712062200 – с. Кръвеник, общ. Севлиево, обл. V   
     Габрово, гражданство – РБългария 
 
2. Пълен пощенски адрес 
   
    ПК 5460, с. Кръвеник, общ. Севлиево, обл. Габрово 
  
3. Телефон/GSM, факс и e-mail. 
 
    GSM 0886515113 
 
4. Лице за контакти, адрес, телефон/GSM, факс и e-mail 
 
    Пламен Петков Чернокожев, ЕГН 6712062200 – с. Кръвеник, общ. Севлиево, обл. V   
    Габрово, 
    GSM 0886515113 
 
 
 

II. Характеристики на инвестиционното предложение: 
 

1. Резюме на предложението 
 
    С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на съществуваща 
сграда /плодосушилня/ в стопанска сграда – ферма за отглеждане на едър рогат 
добитък до 100 бр.. В сградата ще се обособят две помещения – за крави и телета. 
Основно животните ще са свободно отглеждане в електропастир.   
   
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 
 
   Инвестиционното предложение възниква в резултат от необходимостта сградата 
да бъде преустроена и лицензирана, като бъдат спазени всички изисквания. 
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
 
  Имотът граничи с полски път№000900 и поземлени имоти – ПИ 169008, ПИ 169007 и  
ПИ 169006, собственост на възложителя. В обхвата на въздействие на обекта няма 
други инвестиционни предложения.    
 



4. Подробна информация за разгледани алтернативи 
 
  Не са разглеждани алтернативи. 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности 
по време на строителството 
 
   Сградата е с площ 687 м2 и е изградена в ПИ 000987 в землището на с. Кръвеник 
ЕКАТТЕ 40275, общ. Севлиево, обл. Габрово. Собственост е на Пламен Петков 
Чернокожев /земя и сграда, съгл. Нот.акт за продажба №83, том ІІІ, рег.№4513, дело 
№442/2012 г. и Нот.акт №84, том ІІІ, рег.№4514, дело №443/2012 г./. Имотът не се 
намира в близост до защитени територии и територии за опазване обектите на 
културното наследство.  
 
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет 
 
    С преустройството в крафеферма се цели отглеждането на ERD  /крави-майки/ и 
техните приплоди /телета/ за угояване. През пасишния сезон животните ще бъдат на 
паша в електропастир.  
 
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 
 
   Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът 
граничи с път ІV кл. №001013 на министерство на транспорта и се обслужва от 
полски път №000901 на Община Севлиево. 
 
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване 
 
   Имотът притежава собствена електропреносна линия и съществуваща партида 
към ЕОН българия /понастоящем Енерго-про/ с изх. №29501 от 21.11.2007 г. Има 
разрешение от ВИК „Бяла” ЕООД гр. Севлиево с рег. №ВК06-720 от 09.11.2007 г. за 
проектиране и захранване на обекта с вода за питейно-битови нужди. 
 
9. Предлагани методи за строителство 
 
   Не е предвидено ново строителство. 
   Предвижда се вътрешно преустройство на сградата, за да отговори на изискванията 
за животновъден обект, както и проектиране и изграждане на септична яма за 
заустяване на битовите отпадни води. 
 
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията 
 
      По време на преустройството и експлоатацията не е предвидено използването на 
природни ресурси. 
 
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове(с код и наименование), количества 
и начин на третиране 
 



    По време на преустройството не се очаква да се генерират отпадъци. 
    Въпросът с отпадъците от животновъдството /фекалии и фекални води/ е решен с 
използването на дълбока несменяема постеля/ засламяване и постоянно добавяне на 
слама/, която ще ги поема и задържа. Периодичноще бъде почиствана, извозвана и 
депонирана на определено за целта място /торовместилище/. След процесите на 
огниване на тора се предвижда използването му за наторяване на ливадите, ползвани 
от стопанството. 
  
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната 
среда 
 
      Не се очакват отрицателни въздействия върху околната среда, тъй като 
използваните битови води ще бъдат зауствани в изградена септична яма. Фекалиите и 
фекалните води ще се поемат ат постелката, която ще бъде почиствана и депонирана 
в торовместилището. 
 
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни 
материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на 
отпадъчните води) 
 
       Няма други дейностти, свързани с инвестиционното предложение. Проблема с 
водоснабдяването и електроснабдяването е решен със съответните разрешителни от 
съответните дружества – ВИК „Бяла” ЕООД и „Енерго-про”. Отпадните води ще 
бъдат зауствани в септична яма. 
 
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 
 
      Площадката на инвестиционното предложение е бивш стопански двор и няма да 
има необходимост от други разрешителни. 
 
15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда 
 
     Замърсяване, което да доведе до дискомфорт на околната среда не се очаква. 
 
16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти 
 
       Не. 
 
 
 
 
       ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение 

 
1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) 
План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация 
за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост 
елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти,подлежащи на 
здравна защита, и отстоянията до тях 
 



     Приложени са скици на имотите, върху които се простира инвестиционното 
предложение, както и нотариалните актове за придобиването им. Всичките са 
собственост на възложителя Пламен Петков Чернокожев. Приложена е и скица с  
М 1:5000, показваща местоположението на имота и отстоянието му от населеното 
място. В близост до инвестиционното предложение няма разположени елементи от 
националната екологична мрежа, както и обекти, подлежащи на здравна защита.  
 
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на 
обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 
 
    В съседство с площадката няма други ползватели на земи. Съществуващите земеделски земи 
в съседство се ползват под наем от възложителя Пламен Петков Чернокожев. 
     
 
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 
 
   Няма зониране, а земите  в съседство се ползват под наем за пасища на животните, като са 
заградени с електропастир. 
 
4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, 
защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа 
 
    В близост до обекта на инвестиционното предложение не се намират чувствителни 
територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни 
зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди и др. Няма елементи от Национална екологична мрежа. 
 
4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси 
 
    За нуждите на животновъдството ще бъдат използвани за пасища и окосяване с цел 
добив на сено, съседните и  по отдалечените земеделски терени, които периодично ще 
бъдат наторявани с цел качество и регенерация на тревостоя. 
 
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 
 
        Не са разглеждани други  алтернативи. 
 
 
        ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 
възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): 

 
1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, 
материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 
ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и 
неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни 



ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и 
процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни 
източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани 
организми 
 
    При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда отрицателно 
въздействие върху хора и тяхното здраве, не се предвижда отделяне на вредни емисии в 
атмосферата, не се предвижда замърсяване на води, почва, земни недра, ландшафт и 
др. Не се предвижда източници на наднармен шум, вибрации, както и генетично 
модифицирани организми. Животните ще се отглеждат по биологичен начин / оборно-
пасищно и свободно-групово/, като през целия пасищен период пролет-лято-есен ще 
бъдат на свободна паша в изградените за целта електропастири.  
 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение 
 
     Не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, тъй 
като няма такива в близост. 
 
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и 
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно) 
 
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места 
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.) 
 
     Териториалният обхват на въздействието е локален. Местоположението на 
сградата /плодосушилня/, подлежаща на преустройство е в ПИ 000987, в землището на 
с. Кръвеник ЕКАТТЕ 40275, общ. Севлиево, обл. Габрово. Няма да има засегнато 
население и насеелени места, тъй като се намира на необходимото за целта 
отстояние. 
 
5. Вероятност на поява на въздействието 
 
    Не се очаква. 
 
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 
 
    Не се очаква. 
 
7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 
предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве 
 
    Не се очакват отрицателни въздействия върху околното среда и човешкото здраве. 
 
8. Трансграничен характер на въздействията 
 
    Няма трансграничен характер на въздействията. 
 


