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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 101 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 
от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ-Хасково 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Отглеждане на 800 броя кози” в имот № 061009 с площ 40.222 дка, местност 

„Бостънлъка“, землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково, което няма вероятност 

да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони 
и човешкото здраве 

 

възложител: „Български Био Продукти Васково“ ЕООД 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение предвижда отглеждане до 800 броя кози в имот № 
061009 с площ 40.222 дка, местност „Бостънлъка“, землище на с. Васково, общ. Любимец. 
Имота е с начин на трайно ползване за стопански двор. За смяна на начина на трайно 
ползване на имота е проведена процедура по чл. 31 от ЗБР – издадено Решение № ХА-09-
ОС/2010 г. на директора на РИОСВ – Хасково за “Изграждане на селскостопански двор за 
съхранение на селскостопанска техника”.  

В имота е предвидено да бъдат изградени два броя сгради за нощуване на козите. В 
сградите за отглеждане на кози майки е предвидено козите да пренощуват, а в битовата 
сграда с доилна са предвидени помещения за доене, съхранение на издоеното мляко и 
съдовете за мляко, както и помещение за измиване на същите. Предвидено е и помещение за 
почивка на персонала. През родилния период в сградите за отглеждане на козите е 
предвидено обособяване на сектор родилно с временни прегради. Малките козлета е 
предвидено да престояват няколко дни при майките, след което ще бъдат настанявани в 
сградата за млечни кози. Предвидено е за съхранение на сламата за постеля да бъде 
изграден сеновал.  През деня животните да бъдат пускани на свободна паша 

Отглеждането на  кози е свързано със създаване на оптимални условия за запазване 
на здравословното им състояние и за осигуряване на растежа и развитието на младите и 
получаване на качествена и висока продуктивност от възрастните животни.  За това условията 
за отглеждане на животните е необходимо да съответстват на техните биологични особености. 
Изискванията за отглеждане на кози са свързани основно с изискванията към терена 
(почвата), помещенията, изложението и др., като основно изискване е за животните да бъдат 
осигурени сухи помещения, като не се допуска влажност в тях. Сградите за кози майки е 
предвидено периодично да бъдат застилани със слама с цел осигуряване на необходимата 
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топлина на животните. Торът от сградите за кози майки е предвидено да бъде почистван два - 
три пъти годишно и ще бъде съхраняван на обособено място в рамките на имота (т.нар. 
торище), ще престоява там около шест месеца и ще бъде оползотворяван за наторяване на 
земеделски земи. 

Захранването с електроенергия ще бъде осъществено от стълб находящ се в имота. 
Вода за питейно – битови нужди ще бъде използвана от съществуващ водопровод за поене на 
животните, измиване на съдове използвани при доенето на животните и питейно битови нужди 
на персонала. 

Транспортният достъп до имота ще се осъществява по съществуваща пътна 
инфраструктура в района. 

 
Описаните дейности, предвидени в разглежданото инвестиционно предложение, 

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.  

 
Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имота в който ще се реализира инвестиционното предложение за „Отглеждане на 
800 броя кози” в имот № 061009 с площ 40.222 дка, местност „Бостънлъка“, землище на с. 

Васково, общ. Любимец, обл. Хасково не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000212 „Сакар”, определена 
съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, 

приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. и BG0002021 „Сакар”, 
определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 
72 /2010г./. 

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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 
подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 
горецитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл. 16 от 
нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 

инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
включително птици, предмет на опазване в горецитираните защитени зони. 

 

М О Т И В И: 

 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Дейността на обекта е свързана с отглеждане на 800 броя кози, за млекодой и 
техните приплоди. Това определя и сградите и съоръженията, които е необходимо и е 
предвидено да бъдат изградени, за да може предвидения за изграждане обект да изпълнява 
предвидените функции: два броя сгради за отглеждане на кози майки, един брой битова 
сграда с доилна зала, изгребна яма, площадка за съхранение на почистения тор и сеновал. 
Използваната площ за сградите ще бъде около 5000 м

2
 от площта на целия имот, а за сграда 

за животни с доилна зала, торова площадка и сграда за храна за животни с битови помещения 
ще бъде 1778.02 м

2
 от целия имот. 
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2. Технологичния процес за отглеждане на животните включва зареждане на яслите със 
сено и смески (през зимните месеци), осигуряване на поилките с вода, почистване на тора в 
помещенията за отглеждане, наблюдение на изгребаната яма и площадката за съхранение на 
тор.  

3. Технологията за отглеждане на кози изисква подовете на сградите да бъде застилан 
със слама и почистването на помещенията да се осъществява на сух принцип, което ще става 
два - три пъти годишно, обикновено след изкарване на козите на паша. 

4. По време на строителството е предвидено повърхностния пласт земя и хумус да 
бъдат иззети и депонирани на определено място в рамките на имота, преди започване на 
строителството, след което същите да бъдат използвани при вертикалната планировка на 
терена и оформяне на зелените площи. 

5. Образуваните отпадъчни води ще бъдат предимно битови и ще се отвеждат в 
изгребна яма, която ще бъде почиствана периодично от специализирана фирма на база 
сключен договор. 

6. Отпадъците, образувани по време на изграждането (строителни и битови отпадъци) и 
експлоатацията (битови отпадъци) на обекта ще бъдат третирани при спазване на 
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

7. За целите на стопанството ще се изгради торова площадка в рамките на имота с 
обем съобразен с броя отглеждани животни. Подът ще бъде изграден от непропускаема 
бетонирана повърхност.  

8. С изграждането и въвеждането в експлоатация на торовата площадка ще се 
постигне: 

- съхраняване на торовата маса, за да могат да протекат процесите на ферментация и 
минерализация, които водят до отстраняване на причинителите на заболявания по животните 
и хората и до по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията. 

- съхраняване на торовата маса в периода, когато съществува забрана за внасяне на 
азотсъдържащи торове в почвата; 

- съхраняване на торовата маса в периода, когато климатичните условия са 
неблагоприятни – дъжд, сняг, замръзване на почвата и не е възможно извозването и 
оплзотворяването на торовата маса; 

- подобряване на организацията на работа и хигиената в козефермата. 
9. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

10. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 
предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № 061009 с площ 40.222 дка, 
местност „Бостънлъка“, землище на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково. 

2. Имотът е собственост на възложителя, с начин на трайно ползване – стопански двор, 
при съседи и граници земеделски земи - частна собственост и общински полски път.  

4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

5. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданият имот, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с НТП „стопански двор“. За 
смяна на начина на трайно ползване на имота е проведена процедура по чл. 31 от ЗБР – 
издадено Решение №ХА-09-ОС/2010 г. на директора на РИОСВ – Хасково за “Изграждане на 
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селскостопански двор за съхранение на селскостопанска техника”, в имот с № 061009, в 
местността “Бостанлъка“ в землището на с. Васково, общ. Любимец. 

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на защитени 

зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”, както и да доведат до увеличаване степента 
на фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните 
връзки от значение за видовете предмет на опазване в тях. 

3. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на 
храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и до 
намаляване числеността на техните популации. 

4. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при 
реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или 
фрагментиране на природни местообитания и местообитание на видове предмет на опазване 

в защитени зони BG0000212 „Сакар” и BG0002021 „Сакар”. 
 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № РД-02-1624#1/08.11.2016 г. РЗИ-Хасково счита, че при 
спазване на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми не би 
следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното 
предложение. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 
16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони на действащи водоизточници. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
уведомил писмено Община Любимец и кметство с. Васково за своето инвестиционно 
предложение, а чрез тях и засегната общественост. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп, чрез обява във вестник за мястото, начина и периода за 
запознаване с информацията по Приложение № 2, като за четиринадесет дневния срок не са 
постъпили възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по 
Приложение № 2 на кмета на Община Любимец и кметство с. Васково. В резултат на 
извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

- Община Любимец с писмо изх. №Л-3576#3/15.11.2016 г. уведомява РИОСВ-Хасково, 
че на 31.10.2016 г. е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в 
изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и становища. 

- Кметство село Васково с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че е осигурен обществен 
достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са 
постъпили възражения, мнения и становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили жалби, 
възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
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ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 

 
1. Дейностите на площадката да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
 
 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на 

параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, 

при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта 

от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно 

компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в 

срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на 

инвестиционното предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 

водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 

дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково 
 
 

 

 

Дата: 15.11.2016 г. 
 
 
 
 
 


