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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 116 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-Кърджали  

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на кравекомплекс за свободно боксово отглеждане на 80 броя 
крави за мляко и 61 броя женски разплодни телета с млекопреработвателен цех за собствена 
продукция към нея“ в имот № 006101, местност „Демир Тарла”, в землището на с. Свобода, 

община Момчилград, област Кърджали, 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 

 

възложители: Хатидже Али 

    

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение предвижда да се изгради кравекомплекс за свободно 
боксово отглеждане на 80 броя крави за мляко, 61 броя женски разплодни телета и цех за 
преработка на мляко и производство на млечни продукти. Обектът ще се състои от: 

– Производствена сграда за 80 броя крави за мляко с обща площ от 840,5 м
2
 с включени 

към нея родилни боксове и изолационен бокс; 
– Доилна зала тип „Рибена кост” 2х5 с площ от 76,11 м

2
 с включено машинно отделение 

към нея; 
– Помещение за концентриран фураж; 
– Цех за преработка на 1500 литра сурово мляко на ден с площ 190,3 м

2
; 

– Сграда за 61 броя женски разплодни телета с площ 171 м
2
 и дворчета за разходка към 

нея с площ 233,5 м
2
; 

– Торова лагуна с площ от 230 м
2
; 

– Торова площадка с площ от 100 м
2
; 

– 15 броя клетки за телета; 
– Битов кът със санитарен възел за персонала с площ 30 м

2
; 

– Ограда на Кравефермата - площта от имота, в която ще се разположи кравефермата 
ще бъде оградена с плътна ограда по външната имотна граница и телена ограда по 
линията отделяща площта предвидена за кравеферма от останалата площ на имота. 
Височина на оградата до 1,80 съобразно терена.  
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При така възприетата технология на отглеждане кравефермата ще бъде разделена 
условно на три основни зони: зона за почивка, зона за движение и зона за хранене. В зоната за 
почивка ще са обособени индивидуални боксове разделени помежду си с прегради. Боксовете 
ще са конструирани така, че в тях практически да не попадат фекалии и урина, а 
замърсяването е само по торовите и технологични пътеки.  

Зоната за движение /между боксовете за почивка и яслата/ ще е с ширина 250 и 355 см. 
Храненето на животните ще е на ясла - пътека разположена по единия надлъжен край 

на производствената сграда. Дажбите ще бъдат съобразени с възрастта и физиологичното 
състояние на животните. Зареждането на фуражите ще се осъществява от предвидената за 
целта хранителна пътека с ширина 480 см на сградата посредством мобилна техника. 
Осигурен е свободен достъп на животните до чиста питейна вода. Поенето ще се извършва от 
групови поилки, разположени в производствената сграда. Кравите в родилния бокс и 
изолационното помещение ще се поят от единични поилки с клапън. 

Кравите ще се доят в доилна зала, разположена до производствената сграда. Ще бъдат 
оформени два реда доилни боксове по 5 места. Издоеното мляко от доилната зала ще отива в 
хладилна вана, намираща се в цеха за преработка на мляко. 

Предвижда се и сграда за отглеждане на женски разплодни телета. Животните ще се 
отглеждат върху дълбока несменяема постеля, която ще се изчиства на всеки 6 месеца.  

За всяка възрастова група са предвидени и бетонирани дворчета за разходка, в която 
са разположени и яслите за хранене на животните под навес. 

Предвижда се в млекопреработвателния цех да се преработва само собствена 
продукция (мляко). Ще се произвеждат следните продукти: кисело мляко, айран, сирене, 
кашкавал и извара. Предвижда се изграждането на работни помещения - за кисело мляко и 
айран (първото) и за сирене и кашкавал(второ), както и съблекалня и тоалетна за персонала. 
Предвидени са складове за съхранение на допълнителни суровини и материали, както и 
камера за зреене на кашкавал, камера за зреене на сирене и хладилна камера за съхранение 
на готовите продукти при температура от 2 до 6°С. Ще бъде изградена и ЦИС (централна 
измиваща система), с помощта на която автоматично ще се измиват млечните пътища. 

Почистването на торовата маса ще се осъществява посредством скреперна 
инсталация, като събраната торова маса ще попада в бетонова вкопана шахта (лагуна), 
разположена извън сградите. Тя ще бъде с обем 3м

3 
- достатъчен да поеме количеството 

торова маса за едно денонощие. От там посредством специална помпа торовата маса ще се 
насочва към тороема (торовата площадка). 

Водоснабдяването ще се извърши от съществуващ водопровод от водопроводната 
мрежа на населеното място. Електроснабдяването ще е от съществуващ стълб до имота 
съгласно Предварителен договор с ЕВН ЕР ЕАД - КЕЦ Момчилград. 

 
Разглежданото инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от 

Приложение № 2 на ЗООС и в съответствие с разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

 
Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че имот с № 006101, в който ще се реализира инвестиционното предложение не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- 

близко разположени са защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 

„Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите 
птици. 

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 съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 
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На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение 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 предмет на опазване в най-близко разполжените 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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравекомплекс включващ 

сгради за отглеждане на животните и цех за преработка на мляко. 
2. По време на строителството първоначално ще се отдели хумусния хоризонт, който на 

следващ етап ще се използва за оформяне на ландшафта.  
3. Формираните отпадъчни води от обекта ще се отвеждат във водоплътна изгребна 

яма, която ще бъде почиствана периодично от специализирана фирма на база сключен 
договор. За отпадъчните води от млекопреработвателния цех ще се монтира 
мазниноуловител.  

4. Отделената, като отпадъчен продукт при производството на кашкавал суроватка ще 
се събира в специален за целта танк. Същата ще се използва за храна на животните. 

5. 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. 

6. За целите на стопанството ще се изгради открита торова лагуна и торова площадка с 
W =0,4. Съоръженията за съхранение на тор ще са стоманобетонни монолитни конструкции, 
които ще се обработват отвън с обмазване с битумни смеси или хидроизолация, а вътрешно 
се измазват с водонепропускливи и устойчиви на химическото въздействие на урината 
замазки. След угниване му торът ще се използва за наторяване на земеделски земи. 

7. Предвидени са мерки за спазване на санитарните норми при отглеждане на 
животните – дезинфекция и ограждане на имота. 

8. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 
 

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 № 006101 в землището на с. 

Свобода, общ. Момчилград, обл. Кърджали.  
2. Имотът е собственост на възложителя с обща площ 11.912 дка, с начин на трайно 

ползване нива. 
3. Разглеждания имот се намира в местността „ДЕМИР ТАРЛА“ при граници и съседи: 

ниви - частна собственост, полски път и пасище-мера. 
4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 
 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1.Предвид, характеристиките на инвестиционното предложение, не се очаква 

реализацията му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване на природни 
местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на близко разположената защитената зона, както и до увеличаване 
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степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 
предмет на опазване в нея.  

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо 
одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със 
сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите 
към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, 
включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в 
близко разположената защитена зона.   
 

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. № К-2222#1/19.10.2016 г. РЗИ-Кърджали счита, че 
реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве. 

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 Момчилград и кметство с. Свобода за своето инвестиционно 
предложение, а засегната общественост, чрез обява във вестник „Нов живот“. 

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

- Община Момчилград с писмо изх. №32-00/24.10.2016 г. уведомява РИОСВ-Хасково, че 
на 07.10.2016 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 Свобода с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че на 04.10.2016 г. е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен 
период не са постъпили възражения, мнения и становища. 
 

До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили други 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

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

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
2. Съоръженията за тора да бъдат изградени с непропускащи стени и изградени по 

начин, който да предпазва изтичането на торова маса. 
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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 
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