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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 13 - ПР / 2014г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

 
на основание чл. 81, ал.1, т. 2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 
чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 
ал. 4 във връзка с ал. 3 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 по ОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата по 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: „Изграждане 
на стопанска сграда за отглеждане на овце от 300 до 500 бр. ” в имот № 008014, землище на с. Соколино, община 
Момчилград, област Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото 
здраве 
 
възложител Северин Мартинов Миленов 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на “ Стопанска сграда за отглеждане на овце ” в 

имот № 008014, с площ 3,000 дка, в местност „Казала”, землище на с. Соколино, община Момчилград, област 
Кърджали. Същият е собственост на Северин Мартинов Миленов, село Чуково, община Момчилград съгласно 
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - № 114 том I рег.№ 635 дело № 114 от 2013 г., Служба 
по вписванията Момчилград – вх.рег.№ 483 от 07.03.2013 г., акт. № 82 том ІІ дело № 173/2013 г. Съгласно скица 
№ К01042/23.08.2013 г. от Общинска служба по земеделие  Момчилград, земята на ПИ № 008014 в землището на 
село Соколино, община Момчилград, област Кърджали, с площ 3,000 дка е с начин на трайно ползване – Нива и е 
четвърта категория. Настоящото инвестиционно предложение е свързано с промяна предназначението на 
земеделска земя на № 008014 в землището на село Соколино, община Момчилград, област Кърджали, с площ 
3,000 дка. Отглеждането на животните ще е съобразено с биологичните особености на вида, което налага 
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. Овцете ще се 
отглеждат в закрито помещение и под навес. Предвижда се изграждане на една обща постройка със застроена 
площ около 500-600 м2. Овцете ще се отглеждат основно чрез пашуване през по-голямата част от годината. 
Храненето им в овчарника ще става основно вечер и целодневно през зимата когато не е възможно да се 
извеждат на паша. Предвижданият капацитет на овчарника възлиза на 300 до 500 броя овце.  

За съхраняването на твърдия и течен оборски тор ще се осигурят отделни съоръжения и площадки, 
които ще бъдат с водоустойчиво дъно, като бъдат предприети мерки за предотвратяване и изтичане на 
отпадъците извън тях. Отпадните води ще се събират във водоплътна безоточна яма, която периодично ще се 
почиства и извозва до пречиствателно съоръжение. Към овчарника ще бъде изградено торище, съгласно 
нормативните изисквания, където ще се събира оборския тор. След неговото изгниване той ще се използва от 
възложителя за наторяване на собствените му земи, върху които отглежда фуражни култури за нуждите на 
овчарника.  

Водоснабдяването и електрозахранването на овчарника ще се извърши от съществуващата 
инфраструктура в района. Транспортния достъп до имота е по полки път, с който имота граничи. 

Съгласно предоставената информация,  инвестиционното намерение не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии разнообразие и в обхвата на защитени зони 
по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е защитена зона по НАТУРА 2000 а 
именно ЗЗ “Родопи Източни” с код BG 0001032, за опазване на природните местообитания на дивата флора и 
фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.  
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Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното 
разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 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, ДВ. Бр. 73/2007г.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. След преглед на предоставената 
документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е 
направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според коята инвестиционното 
предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популация и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 1, д) на ЗООС и на 
основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена с настоящото 
решение 

МОТИВИ: 
 
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: 

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на стопанска сграда за отглеждане на овце до 
300 бр.,  в имот № 008014, с площ 3,000 дка, в местност „Казала”, землище на с. Соколино, община 
Момчилград, област Кърджали. 

 Имотът е собственост на Северин Мартинов Миленов, село Чуково, община Момчилград съгласно 
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - № 114 том I рег.№ 635 дело № 114 от 2013 г., 
Служба по вписванията Момчилград – вх.рег.№ 483 от 07.03.2013 г., акт. № 82 том ІІ дело № 173/2013 г. 
Съгласно скица № К01042/23.08.2013 г. от Общинска служба по земеделие  Момчилград, земята на ПИ 
№ 008014 в землището на село Соколино, община Момчилград, област Кърджали, с площ 3,000 дка е с 
начин на трайно ползване – Нива и е четвърта категория. 

 Предвижда се изграждане на една обща постройка със застроена площ около 500-600 м2. В постройката 
ще са разположени помещения за отглеждане на овцете и малките агнета, както и помещение за фураж. 
Допълнително ще бъдат предвидени помещение за съхранение на млякото, помещение за почивка, 
санитарен възел и други съгласно предвидената дейност. Подът трябва да бъде мек и топъл. 
Помещенията се почистват периодично.  

 Овцете ще се отглеждат основно чрез пашуване през по-голямата част от годината. Храненето им в 
овчарника ще става основно вечер и целодневно през зимата когато не е възможно да се извеждат на 
паша. Предвижданият капацитет на овчарника възлиза на 300-500 броя овце.  

 Овцете се хранят и поят в помещенията или на двора. Хранилките за тях са комбинирани, едностранни 
или двустранни, с дължина 2-3м. Те трябва да осигуряват фронт на хранене 15-20 см за агнета и шилета 
30-40 см за овцете майки. Поилките са автоматични или открит водопой,  с възможност за осигуряване 
на фронт за поене 5-10 см.  

 За съхраняването на твърдия и течен оборски тор ще се осигурят отделни съоръжения и площадки, 
които ще бъдат с водоустойчиво дъно, като бъдат предприети мерки за предотвратяване и изтичане на 
отпадъците извън тях. Отпадните води ще се събират във водоплътна безоточна яма, която периодично 
ще се почиства и извозва до пречиствателно съоръжение. Към овцефермата ще бъде изградено 
торище, съгласно нормативните изисквания, където ще се събира оборският тор. След неговото 
изгниване той ще се използва от възложителя за наторяване на собствените му земи, върху които 
отглежда фуражни култури за нуждите на овчарника.  

 Предвижда се водоснабдяването на овчарника да се осъществи от селската водопроводна мрежа. 
Съгласно приложеното писмо на „ВиК” ООД, гр. Кърджали водоснабдяването на обекта може да се 
захрани с питейна вода от довеждащия водопровод Ф 150-АЦ от гр. Момчилград за с. Соколино. 
Отпадните води ще се събират във водоплътна безоточна яма, която периодично ще се почиства и 
извозва до пречиствателно съоръжение. 

 Проектът ще бъде съобразен с всички Европейски изисквания и нормативни актове действащи в 
Република България – Наредба № 44 от 20.04.2006г. за Ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти, издадена от Министерството на земеделието и горите и хуманно отношение 
при отглеждане на животните. 

 С изграждането и въвеждането в експлоатация на торовата площадка ще се постигне: 
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-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 – от 1 ноември до 15 февруари. 

-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 във кравефермата. 

 Предвид естетвото на дейността не възниква необходимост от изграждане на съпътствуваща 
инфраструктара. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района.  

 По време на строително-ремонтните работи на обекта не се предвижда използуване на природни 
ресурси, освен стандартни строителни материали (бетон, арматурно желязо, хоросан, изолационни 
материали и др.). Няма да се влагат инертни материали, свързани с негативни промени в околната 
среда при териториите от където се изземват. По време на строителството на инвестиционното 
предложение ще бъдат използувани инертни материали, вода и дървесина. 

 Не се очаква експлоатацията на проекта да оказва отрицателно въздействие върху околната среда, при 
правилна експлоатация и поддръжка на електро и канализационна системи, спазване на технологичните 
инструкции и правилно управление на генерираните отпадъци. 

 Строителните и битови отпадъци ще се събират разделно и ще се извозват периодично на съответните 
депа за строителни и битови отпадъци.  

  
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: 

 Овчарника ще се обособи в ПИ № 008014, с площ 3,000 дка, в местност „Казала”, в землището на с. 
Соколино, община Момчилград, област Кърджали. 

 Имотът е собственост на Северин Мартинов Миленов, село Чуково, община Момчилград съгласно 
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - № 114 том I рег.№ 635 дело № 114 от 2013 г., 
Служба по вписванията Момчилград – вх.рег.№ 483 от 07.03.2013 г., акт. № 82 том ІІ дело № 173/2013 г. 

 Имотът се намира на около 250 м южно от село Соколино. Имотът граничи с полски път, затревени ниви 
и дере. За временни дейности по време на изграждане на овчарника ще се използват свободните площи 
от имота. 

 Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква въздействие 
върху земеползуването и почвите в района.  

 В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството 
и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

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

  

 Съгласно  предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, че 
терена за реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Близко разположена е ЗЗ BG 0001032 “Родопи Източни”, за опазване на природните 
местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

 След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС и въз 
основа на чл. 15 и критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, 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 горецитираната защитена зона поради следните 
мотиви: 

- Не се очаква дейностите по изграждане на стопанската сграда за овце да нарушат целостта и 
кохеретността на горепосочената близкоразположена защитена зона, както и  до прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение  за видовете предмет на опазване в зоната. 
- Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване в  
горецитираната близкоразположена  защитена зона. 
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- Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се очакват 
кумулативни въздействия, които могат да окажат въздействие върху близкоразположената 
защитена зона.; 

 
IV Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 

 Териториалният обхват на въздействие ще бъде в рамките на разглежданата площадка.  

 Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-418 # 1 /14.02.2014г. реализацията на цитираното 
инвестиционно предложение не предполага риск за здравето на населението.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, не е 
свързано с емисии във въздуха, водите и почвите.  

 Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще 
бъде постоянно. 

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

 
Възложителят е уведомил за намерението си община Момчилград с писмо вх. № 9400-5227/11.12.2013г., 

и кметството на с. Соколино вх. № 1/04.02.2014г. Засегнатото население е уведомено чрез обява в община 
Момчилград. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет 
станицата на община Момчилград в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. До 
подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу 
инвестиционното предложение.  

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 
 
 На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя 
или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково своевременно, но не по-късно от 14 – дни след 
настъпване на измененията. 
 
 Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 
14 - дневен срок от съобщаването му. 
 
 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. 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 

 
Дата: 24.02.2014г. 


