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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 29 ПР/2017 г. 
 

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

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 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 обор за домашни животни с капацитет до 50 бр. крави“ в имот 
с № 024002, в землището на с. Чуково, общ. Момчилград, обл. 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 

 
възложител: Орхан Хасан 

 
Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на кравеферма за 50 броя 
месодайни крави и приплодите им, за целта ще се изгради една производствена сграда с 
включени към нея родилни боксове, изолационен бокс и битов кът със санитарен възел за 
персонала. 

Кравите ще се отглеждат свободно боксово в индивидуални боксове. При този начин на 
отглеждане кравите показват поведенчески реакции, каквито съответстват на привичките им от 
пасището, могат да се придвижват свободно и да осъществяват контакт с другите животни. В 
помещението за отглеждане на животните ще се обособят места за 50 броя крави. До леглата 
на кравите ще има осигурена поилка за вода. Пред леглата ще се разположи ясла, като се 
оформя хранителна пътека, по която ще става зареждането на яслите с фураж. 
Непосредствено зад леглата на кравите ще се разположи торов канал и торова технологична 
пътека. 

При свободното отглеждане на животните са обособени зони за почивка, движение, 
доене и хранене, вътре в сградата. 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.  

Получената при отглеждането на кравите течна и твърда тор ще се събира в торищна 
площадка за отлежаване и оттам ще се транспортира до земеделските земи за наторяване. 
Към торищната площадка ще се обособи резервоар за поемане на течната тор, утаена от 
общата торова маса в торището, също и замърсените с тор води от измиване на двора за 
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разходка на животните. Обемите на съоръженията за съхранение на торовата маса ще се 
оразмерят за предвиждания максимален брой 50 крави и необходимото технологично време за 
превръщане на тора в подходяща форма за наторяване. 

Кравефермата ще има постоянна телена ограда с височина до 180см осигуряваща 
безопасността на обекта и здравното благополучие на животните.  

 
Инвестиционното предложение попада 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. 

Имотът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), 
както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко 
разположена е защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007 г. 

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 цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). 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 разположената защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”. 

 
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. Предвижда се изграждане на една сграда със заложени градоустройствени 
параметри на имота: плътност на застрояване - 40-80%; кинт – 1 – 2.5; озеленяване – 20-40%; 
етажност – до 3. 

2. Торохранилището ще се изгради по традиционен начин, като се изпълни със 
стоманенобетонни стени с водоплътен бетон 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. 

3. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи, чрез водопроводно отклонение от 
ВиК мрежата на с. Чуково. 

4. При експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да се формират 
битови отпадъчни води, които посредством сградна канализация ще се отвеждат във 
водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично. 

5. При експлоатацията на животновъдния обект, като отпадъчен продукт ще се 
генерират основно торови маси, които ще се използват за наторяване на земеделски земи. 
При невъзможност за своевременното оползотворяване на генерирания от кравите тор, той ще 
се съхранява на торовата площадка, която ще се изгради в същия имот.  

6. При реализиране на предложението не се налага промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура и изграждането на нова. Поземления имот ще се обслужва комуникационно от 
север, където има съществуващ път. 
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7. Предвид характера на дейността, не се създават предпоставки за аварии с негативни 
екологични последици. 

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 № 024002, в землището на с. 
Чуково, с ЕКАТТЕ 81734, общ. Момчилград, обл. Кърджали, с площ от 1000 кв. м., с начин на 
трайно ползване - нива, осма категория, в местността „Къркаджак”. Имотът е собственост на 
възложителя. 

2 Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. Бъдещето ползване на обекта няма да 
окаже въздействие върху съседните територии и няма да затрудни режима на ползване и 
стопанисване, също така не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната 
способност на природните ресурси в района. 

 
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1.Имота, в който ще се реализира ИП не засяга защитени територии по ЗЗТ и не 

представлява регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински видове 
по ЗБР.  

2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на защитената 
зона, 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 нея. 

3. 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 защитената зона.  

4. 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.  

 
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-506#1/08.03.2017 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. Чуково за своето инвестиционно 
предложение, а чрез тях и засегната общественост. 
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2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обяви в общината и 
кметството за мястото и срока на достъп, 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. Чуково. В резултат на извършеното 
оповестяване Община Момчилград с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че е осигурен 
обществен достъп до информацията по Приложение № 2 в общината и кметството, 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 на кравефермат да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
2. Торохранилището да бъде проверявано редовно и при откриване на дефекти да се 

предприемат незабавни действия за отстраняването им. 
3. За отпадъчните води от обекта да се изгради водоплътна яма с подходящ обем. За 

почистването на изгребната яма да се сключи договор с оторизирано за такава дейност 
юридическо лице. 

 
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. 7 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. 8 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: 15.03.2017 г. 
 
 


