ОБЯВА
до заинтерсованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, д.в. бр. 25/2005 г., изм. и доп. /
„Фермата Триград“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с.
Бvйново. общ. Борино. обл. Смолян, представлявано от Даниел Александров,

С Ъ О Б Щ А В А:
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за :
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на животновъден обект
— кравеферма. в ПИ 0b879.111.5, местност „Бриндов овес“, село Буйново, община
Борино.

Сградата е съществуваща, но предстои нейното реконструиране,

пристрояване и разширение, с цел осигуряване на необходимите условия за
отглеждане на 50 бр. млеконадойни говеда. Площта на имота е 4100 м2. застр.
площ съществуваш ofiop — 392 кв.м а сградата е 270 м2. Предвидените пристройки
са с площ 375 кв.м. Обща настроена площ — 767 кв.м. Говедата ще се отглеждат
пасищно-оборно, като същите ще се прибират в сградата за доене и при лоши
метеорологични условия. Торовата мaca ще се съхранява в торова лагуна, след което
ще се нзползва за наторяване. Кравефермата е водоснабдена от ,.ВиК‘ мрежата на
село

Буйново

и

електроснабдена,

съгласно

договор

с

EBH

България

Електроснабдяване“ ЕАД от 19.05.2021 г. Със свое удостоверение с изх. N°94Д-865-31/24.06.2021 г., община Девин е съгласувала при необходимост от загробване на
принудително умъртвени животни, да се извършва в имот с идентификатор
54198.13.72 В М.,.БАЧИЩА-ПЕТВАР , с. Осиково, общ. Девин община Девин.
Имотът е съгласуван и с БДИБР —Пловдив.
За контакти: Даниел Александров , тел. 0877831383, адрес: с. Буйново, общ. Борино,
обл. Смолян.
Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на общинска
администрация Борино, тел. 03042 2040
ПРИЛОЖЕНИЕ: Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения,
за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС № 59 от 7 март 2003г. /ДВ, бр.
25/2003г./ стая № 13

