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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 23 - 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 ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 

6, от Наредбата по ОВОС, 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: „Изграждането на селскостопанска сграда за отглеждане на 40 

броя крави и съоръжение за съхранение на животинска продукция» в имот с № 123018, 

местност „Дермен Алан“, землище на с. Крепост община Димитровград, обл. Хасково, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве 

 

възложител: „ДЖОРДАН ФЕРМА“ ООД  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение включва изграждането на селскостопанска сграда за 

отглеждане на крави и съоръжение за съхранение на мляко – хладилна вана. Отредената площ 

за строителството на горе посочената постройка е в имот № 123018, местност „Дермен Алан“, 

землище на с. Крепост, община Димитровград. Общата застроена площ на сградата ще е 460 м². 

Конструкцията на постройката ще е метална със сандвич стенни и покривни панели. 

Предвижда се застрояването в имота да е свободно, като се спазват ограничителните линии на 

застрояване, при следните технико-икономически показатели: 

 Плътност на застрояване – 20% 

 Интензивност на застрояване /К инт/ - 0,4 

Предвижда се да се обособят помещения за крави, доилна зала, родилна зала, място за болни 

крави, помещение за мляко, помещение за гледач със санитарен възел, помещение за 

ветеринарен лекар, съблекалня с кът за почивка със санитарен възел, помещение за фураж и 

помещение за препарати. Млякото ще се събира в хладилна вана и ще се предава на 

изкупвателен пункт, с който ще се сключи договор. 

Животните ще се отглеждат оборно-пасищно през летния период, а в зимния период – вързано 

в обора. През зимния период за изхранване на животните ще се използва силаж, люцерново 

семе, слама и концентриран фураж, закупувани от фуражен завод и частни стопани.  
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Захранването на обекта с ел. енергия ще се осъществи от нов МТТ 20/0,4кV до нов 

железорешетъчен стълб № 61/44А на ВЛ 20 кV „Крепост“. За нуждите на обекта ще е 

необходима ел. мощност до 20 kW. Отоплението на сградата ще е с ел. уреди.  

За снабдяване на обекта с вода ще се ползва съществуващ водопровод Ф60Е на водопроводната 

мрежа на „ВиК“ ЕООД Хасково.  

Отпадните води ще се заустват в изгребна яма, която е в имота. 

Торът ще се събира ръчно и извозва на торохранилище, разположено на торова площадка. 

Торовата площдка ще бъде оградена със стоманобетонна стена с височина до 2 м. Подът ще е 

от бетон с двустранен наклон 5% към двете надлъжни стени. Около торохранилището ще се 

изгради канавка широка 45 см с дълбочина 20 см за отвеждане на повърхностните води, които 

ще се заустват в дере. Твърдия оборски тор ще се съхранява 6 месеца, а течния – 4 месеца преди 

да бъдат извозени за наторяване на собствени земеделски земи.  

Обемът на торохранилищата е определен от вида и броя на животните, от продължителността 

на оборния период на отглеждане, от ефективността на използване на средствата за 

механизация, също и от необходимата степен на узряване на торовата маса преди тя да се внесе 

в почвата. Торохранилището за течна торова маса се освобождава от торовата маса съхранявана 

в него, чрез изпомпване от цистерна за течен тор, сезонно в зависимост от метеорологичните 

условия, състоянието и развитието на културите върху земеделските площи, като се спазват и 

забранените за торене периоди. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района.  

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 

опазване на околната среда (т.1, д) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 

Съгласно разпоредбите 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., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 

октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 

съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 

ОВОС и отразена в 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: 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на селскостопанска 

сграда за отглеждане на 40 броя крави и съоръжение за съхранение на животинска 

продукция в имот с № 123018, местност „Дермен Алан“, землище на с. Крепост 

община Димитровград. Площта на имота е 15.795 дка и е собственост на възложителя. 

 Предвидени са боксове/легла/ за кравите, доилна зала, родилна зала, място за болни 

крави, помещение за мляко, помещение за гледач със санитарен възел, помещение за 

ветеринарен лекар, съблекалня с кът за почивка със санитарен възел, помещение за 

фураж и помещение за препарати, както и торохранилище.  

 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 използване 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. 
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 Получената при отглеждането на кравите – течна и твърда тор ще се събира в открита 

торищна площадка за отлежаване и оттам ще се транспортира до полето.  

 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 – 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 фермата. 

 Площадката е свободна, незастроена. В процеса на строителството и след 

разчистването на площадката образуваните количества строителни отпадъци ще бъдат 

депонирани на определеното от общината депо. Земните маси ще се използват за 

подравняване на терена, а хумусът – за вертикалната планировка след приключване на 

строителството.  

 Строителните и битови отпадъци ще се събират разделно и ще се извозват периодично 

на съответните депа за строителни и битови отпадъци.  

 Захранването на обекта с ел. енергия ще се осъществи от нов МТТ 20/0,4кV до нов 

железорешетъчен стълб № 61/44А на ВЛ 20 кV „Крепост“. За снабдяване на обекта с 

вода ще се ползва съществуващ водопровод Ф60Е на водопроводната мрежа на „ВиК“ 

ЕООД Хасково. 

 Рискът от разливи и други аварийни ситуации ще бъде минимизиран с провеждане на 

предварителен инструктаж на работещите и спазване на правилата за безопасна 

работа. Периодично ще се почистват районите около работните участъци. Ще се 

извърши обозначаване на местата за съхранение с необходимите заграждения. 

Стриктно спазване на противопожарни и санитарно-хигиенни изисквания и норми. 
  

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: 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в имот № имот 123018, местност 

„Дермен Алан“, землище на с. Крепост община Димитровград.  

 Проектът ще се реализира на територията на имот - собственост на възложителя и 

няма отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, 

поради което не се налага и приспособяването им към площадката на проектираните 

обекти. 

 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 поземлен имот с № 123018, в който ще се реализира инвестиционното предложение 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 

разположени до терена на реализация на ИП е ЗЗ BG 0000434 “Банска река”, за опазване на 

природните местообитания, 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 
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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 ЗЗ BG 0000434 “Банска река” поради следното:  

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 

видовете  предмет на опазване в зоната, т.к. имот с №123018 е с начин на трайно 

ползване «Нива» седма категория с площ 15,795 дка; 
 

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 Хасково с изх. № РД-02-603/23.04.2014г. 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 Димитровград с писмо вх. № ОСВ-13-

88/10.03.2014г., и кметството на с. Крепост с писмо вх. № 057/10.03.2014г. Засегнатото 

население е уведомено, чрез вестник „Хасковска Марица” от 13 март 2014г. Към момента на 

представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в 

РИОСВ Хасково, в община Димитровград и кметство с. Крепост не са изразени устно или 

депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 

предложение. 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. 

Настоящото решение за „Изграждането на селскостопанска сграда за отглеждане на 40 броя крави и 

съоръжение за съхранение на животинска продукция» в имот с № имот 123018, местност „Дермен Алан“, 

землище на с. Крепост община Димитровград, обл. Хасково, 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. 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, до 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 осъществяването на инвестиционното предложение. 

 
 
 
 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 

Дата: 08.05.2014г. 


