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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 71 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-Хасково  

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за “Изграждане на козеферма за отглеждане на 500 броя кози-майки, с 
обслужващи помещения и торова площадка” в имот с № 777006 в землище на с. Сусам, общ. 
Минерални бани, 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: „ХЧ” ЕООД 

 
Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на козеферма за 
отглеждане на 500 броя кози-майки, заедно с приплодите в имот с № 777006 с обща площ 
15.089 дка в землище на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Козите, които ще се 
отглеждат са млечно направление. За целта в имота ще се изгради сграда за животни с 
доилна зала (1239,17 м2), сграда за храна с битови помещения (459,52 м2) и торова площадка 
(79,63 м2).  

Технологията за отглеждане на козите е пасищно-оборна, при този начин на отглеждане 
козите ще се отглеждат пасищно в продължение на 185 дни, през останалото време на 
годината ще се отглеждат в сградата предназначена за отглеждане на животни. За периода на 
отглеждане на козите в обора е предвидено обособяване на двор за разходка на животните в 
същия имот. Козефермата ще има постоянна ограда с височина не по-малка от 150 м., 
осигуряваща безопасността на обекта и здравното благополучие на животните.  

За обекта е предвидено поставяне на контейнер за съхранение на СМР – специфично 
рискови материали /умрели животни/, изолиран от достъп до животни и птици до идването на 
екарисажна кола. 

Храненето на козите ще се осъществява с помощта на три броя поточни линии за 
хранене, представени от напречни ленти транспортьор, и механизъм за групово действие, 
които условно ще разделят животните на шест бокса с площ от 140.00 кв.м. 

За поене на козите ще се използват 42 броя единични поилки вътре в сградата и 2 броя 
групови с поплавък на дворчето за разходка. 
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Доенето на козите ще се извършва механизирано в доилна зала. Предвидени са 
помещение за събиране и съхранение на млякото до предаването му за преработка, миялно 
помещение, помещение за ел. табло и машинно отделение. Доилната зала ще бъде 
оборудвана с доилна инсталация за групово машинно доене на козите. Самата инсталация ще 
бъде ситуирана в 2 x 24 броя места, или общо могат да се съберат едновременно 48 броя 
лактиращи кози. На изхода от доилната зала е предвидена вана с дезинфекционен препарат 
за копитата на козите. Също така е предвидено помещение за съхранение на млякото до 
пристигане на млековозите. 

Почистването на торовата маса от обекта, която ще е под формата на дебела 
несменяема постеля ще се извършва един път годишно и ще се съхранява на торова 
площадка. Торовата площадка ще се изгради в имота за реализация на инвестиционното 
предложение, тя ще се изгради с водонепропускливи под и стени, корозионоустойчиви, с 
размери 700 см широчина, 1400 см дължина и 200 см височина. За отделените течна торова 
маса и дъждовни води от канала за оттичане, разположен в единия край на площадката е 
предвидена вкопана тороприемна шахта с размери 200 см дължина, 200 см широчина и 200 см 
дълбочина. Тази шахта ще се изчерпва периодично при напълването й и ще бъде покрита с 
капак, върху който ще има отвор с размер 50/50 см за вкарване на маркуч към цистерна за 
течна тор за изпразването й.  

Отделената торова маса от животните ще се изнася от обора, чрез трактор с 
телескопичен челен товарач и ще се съхранява на торовата площадка до протичане на 
ферментационните процеси (в срок от 6 месеца) преди внасянето й в почвата. 

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, имотът в който ще се 
реализира инвестиционното предложение граничи с полски пътища общинска собственост. 

В близост до имота няма водопровод експлоатиран от „ВиК“ Хасково от който да се 
разреши водоснабдяването на обекта. Съгласно писмо на „ВиК“ Хасково с №1979/28.10.2016 г 
водоснабдяването на бъдещия обект може да се изпълни от съществуваща водомерна шахта 
за водопровод ПЕВП ф90мм. 

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. 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 
установи, че имот № 777006, с площ 15.089 дка, НТП др. селскост. територия в землището на 
с. Сусам, общ. Минерални бани, в който се предвижда изграждане на козеферма за 
отглеждане на 500 броя кози- майки, с обслужващи помещения и торова площадка не попада 
в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии 
(ЗЗТ), но попада в обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба 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., посл. 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 защитена зона BG0001031 „Родопи 
Средни“. 



 3

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 е за изграждане на козеферма за отглеждане на 500 
броя кози-майки и техните приплоди, сеновал и торова площадка. На база 98% заплодяемост, 
20% близнене, ембрионална смъртност, смъртност през бозаен период и смъртност през 
подрастващия период, броя на приплодите може да достигне до 610 бр. ярета. 

2. Основните производствени процеси свързани с отглеждането на козите са: хранене, 
поене, доене, почистване на тора и къпане. 

3. Основно от дейността при отглеждането на козите ще се отделя торова маса, която ще 
се съхранява на торова площадка, която ще се изгради в същия имот и по начин, който да 
предпазва изтичането на торова маса. Торохранилището ще се изпълни от водоплътен бетон.  

4. С изграждането и въвеждането на торохранилището в експлоатация ще се постигне: 
- съхраняване на торовата маса, за да могат да протекат процесите на ферментация и 

минерализация; 
- 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 
оползотворяването на торовата маса. 

5. Формираните от обекта отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, 
която ще се почиства периодично.  

6. Предвид характера на дейността, не се създават предпоставки за аварии с негативни 
екологични последици. 

7. 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 № 777006 в землището на с. 
Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково, с площ от 15.089 дка., с начин на трайно ползване 
– друга селскостопанска територия, девета категория, в местността „Караджов камък”. 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. 

3. 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. Предвид, че имотът, в който ще се изгради козефермата е с НТП др. селскост. 

територия и в него не са установени местообитания предмет на опазване в защитена зона 
BG0001031 „Родопи Средни”, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да 
доведе до увреждането и/или унищожаването им. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, както и до 
увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 
момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 
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4. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид и 
количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм момента, поради 
което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително 
увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената 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. № РД-02-314#3/02.08.2017 г. РЗИ – Хасково счита, че след 
изпълнение на писмо с № 1979/28.10.2016 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково за водоснабдяване на 
обекта с вода за питейно-битови цели не би следвало да има риск за човешкото здрава при 
реализиране на инвестиционното предложение. 

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 за инвестиционното си предложение община Минерални бани и кметство село Сусам, 
а засегнатото население – чрез обява във вестник „Хасковска Марица“. 

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, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили възражения, мнения и 
становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кмета на община 
Минерални бани и кметство село Сусам. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-
Хасково са постъпили писма от община Минерални бани  и кметство село Сусам, че 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 жалби, 

възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 

 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Всички дейности в козефермата да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите ѝ. 
2. При съхранение, товарене, разтоварване и транспорт на фуражи и други прахообразни 

материали да се вземат всички необходими мерки за недопускане образуването на 
неорганизирани емисии от прах и замърсяване на атмосферния въздух. 

3. Да се предвиди съхранението на торта в дъждовно време или под навес или да се 
осигури покриването им със слой полиетилен или друг непромокаем материал. 

4. Водоплътната яма за отпадъчни води да отговаря на изискванията за изграждане на 
водонепропусклива изгребна яма, с необходимата хидроизолация, с достатъчен обем за 
акумулиране на определеното количество отпадъчни води. Съоръжението да се поддържа в 
добро състояние и да се осъществява периодична проверка и ремонт при необходимост. 

5. Да се сключи и изпълнява договор с ВиК дружество за предаване на отпадъчните води 
за пречистване в съществуваща ПСОВ. 

6. Да не се отстранява дървесната растителност по северозападната и южната граница на 
имота. 
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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. 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. 
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