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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 26 - ПР / 2015г. 
 
 

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 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: „Разширение 
на съществуващa кравеферма и склад за зърно намиращи се в имоти № 016020 и № 184005, изграждане на 
стопанска сграда за 18 броя малки теленца в имот № 016020, както и торохранилище в имот № 118002, землище на 
с. Крепост, общ. Димитровград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
Възложители: „БЕМ-БЪЛГАРСКО ЕКОЛОГИЧНО МЛЯКО” ООД, с адрес на управление: гр. Хасково, ул. П. Р. 
Славейков № 10, ЕИК 202199948 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда разширяване на съществуваща кравеферма от 118 броя крави с още 35 
броя. Обекта е съществуващ от 2006г. и в него се отглеждат 118 броя едър добитък крави. Целта на инвеститора е 
да се увеличи броят на отглежданите говеда с още 35 броя, като също така ще се изгради и склад за зърно 
намиращ се в имоти № 016020 и № 184005. За имот № 016020, възложителят възнамерява да изградани още една 
стопанска сграда за отглеждане на 18 броя малки теленца. За целите на инвестиционното си предложение 
възложителят е предвидил изграждане на торохранилище, което ще бъде разположено в имот № 118002, землище 
на с. Крепост, общ. Димитровград. Разширението на кравефермата ще се състои от: Стопанска сграда / 
кравеферма в имоти № 016020 и № 184005, в местността «Юртето», землище на с. Крепост, общ. Димитровград, 
стопанска сграда за малки телета бозайници в имот № 016020, в местността «Юртето», землище на с. Крепост, 
общ. Димитровград, склад за зърно в имоти № 016020 и № 184005, в местността «Юртето», землище на с. Крепост, 
общ. Димитровград, торохранилище в имот № 118002 в местността «Кюнкя», землище на с. Крепост, общ. 
Димитровград. Всички имоти са собственост на възложителя и се намират в землището на с. Крепост, общ. 
Димитровград. 
 Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- 
близко до имота са разположени защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 
661/16.10.2007г., защитена зона BG0000434 „Банска река” и защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приети от МС 
с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.. 
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 във връзка с 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., ДВ бр. 
94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  
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След преглед на предоставената документация и информация 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 близката 
защитената зона. Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 1, буква „д“) на 
ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 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: 

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
инвестиционното предложение предвижда разширяване на съществуваща кравеферма от 118 броя крави с 
още 35 броя. Обекта е съществуващ от 2006г. и в него се отглеждат 118 броя едър добитък крави..  

2. Разширението на кравефермата ще се състои от: стопанска сграда / кравеферма в имоти № 016020 и № 
184005, в местността «Юртето», землище на с. Крепост, общ. Димитровград, стопанска сграда за малки 
телета бозайници в имот № 016020, в местността «Юртето», землище на с. Крепост, общ. Димитровград, 
склад за зърно в имоти № 016020 и № 184005, в местността «Юртето», землище на с. Крепост, общ. 
Димитровград и торохранилище в имот № 118002 в местността «Кюнкя», землище на с. Крепост, общ. 
Димитровград.  

3. Според възприетия начин на отглеждане на животните, говедовъдните сгради се разделят условно на 
няколко зони - за почивка, за хранене, за движение и почистване на тора, и за доене. Според 
предназначението им, отделните зони се обзавеждат с различни технологични елементи. 

4. Кравите ще се отглеждат оборно-пасищно. При вързаното отглеждане мястото за почивка и за хранене е 
едно. Кравите са фиксирани в легло, което има ясла в предния край и торова пътека в задния край. Кравите 
в помещението ще са разположени в два реда с главите една към друга. Животните ще се привързват 
индивидуално към яслите. Дължината на леглата на животните трябва да бъде съобразена с техните 
размери. Пред леглото е разположена хранителна пътека, а зад леглото по-ниско е разположен улеят за 
събиране и почистване на тора. Леглата в една редица ще са отделени едно от друга с леки метални 
прегради изпълнени от тръби /да не предизвикват наранявания/ и да ограничат кравите да лягат напречно 
на леглата. Късите прегради дават възможност за по голяма свобода и удобство при доене. Почистването 
на тора се предвижда да бъде механично с обиколен верижно-планков транспортьор монтиран в открит 
улей, разположен непосредствено зад леглата на животните.  

5. Хранителната пътека ще бъде с бетониран борд повдигната на височина от дъното на яслата. Зареждането 
на фуражите ще се осъществява от външната страна посредством мобилна техника или с ръчна количка. 
Дажбите ще бъдат съобразени с възрастта и физиологичното състояние на животните. 

6. В обема на сградата се предвижда монтиране на хранилки както и на поилки. Боксовете на кравите са с 
метални прегради помежду си и с дървени скари на пода. За осигуряване на свеж въздух в помещенията и 
подържане на микроклимата са предвидени отваряеми прозорци и врати. Битовите помещения за 
персонала са съществуващи. 

7. Сградите се предвижда ще бъдат изпълнена с носещи метални колони, греди и столици, върху които 
стъпва покривна метална конструкция, както и покривното покритие е от термопанели. Ограждащите стени 
ще са изпълнени също от термопанели. 

8. Складът за зърно ще бъде ситуиран на границата между имоти № 016020 и № 184005, представляваща 
кравеферма. Застройката е свързана със съществуващото застрояване в имот № 184005. Достъпът до 
имотите е от запад и изток от съществуващ полски път. Складът за зърно ще бъде изпълнен с носещи 
стоманобетонни колони и греди /пояси/ над тухлени зидове, върху които стъпва покривната метална 
конструкция, като покривното покритие е термопанели. Ограждащите стени ще са изпълнени от тухлени 
зидове – 25 см. Предвидени са 2 броя метални врати с размери 4.00/4.00 м. в южната част на сградата. 

9. За временно съхранение на торовата маса от кравите се предвижда изграждане на открита торова 
площадка вкопана на дълбочина от 2 м под нивото на прилежащия терен . Площадката се предвижда да 
поеме около 350-400 м3 торовата маса- течна и твърда консистенция от кравите огниване около 6 
мес.период. Площта заета от вкопаната торова площадка е 413,50 м2 и се предвижда складираната тор да 
достига до 1,5 м височина. Площадката е с лек наклон за оттичане на течната тор и насочването и в 
подземен водоплътен покрит резервоар, в който ще се насочват водите от измиване на дворчето за 
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разходка на кравите и дъждовните води, както и водите от измиване на транспортните средства 
обслужващи кравефермата и замърсени съответно с тор. Торохранилището ще е разделено на две секции, 
които ще се запълват поетапно, като угнилата тор ще се използва за наторяване. 

10. 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 кравефермата. 
11. Разширението на кравефермата има връзка със съществуващата и одобрена кравеферма с устройствен 

или друг план дейности. Разрешение за строеж № 69/27.05.2004г.  
12. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Водоснабдяване на обекта, се 

извърша от съществуващата ВиК мрежа на с. Крепост и към момента е изградена и съществуваща. 
Електроснабдяването на сградите, е съществуващо към настоящия момент. 

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

14. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за разглеждания район. 
Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното предложение както и 
обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, 
всичко това изключва възможността от въздействие на инвестиционното предложение върху околната 
среда или т. нар. кумулиранe с други сходни предложения. 

15. Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта ще се сведат до минимум 
при спазване изискванията на действащите към момента правила и нормативи, касаещи безопасността и 
правилното функциониране на площадката.  

 

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. Поземлени имоти № 016020 и № 184005, изграждане на стопанска сграда за 18 броя малки теленца в имот 
№ 016020, както и торохранилище в имот № 118002, землище на с. Крепост, общ. Димитровград.  

2. Имотите са собственост на възложителите придобити чрез споразумения за даване (прехвърляне на 
дялове) вместо изпълнение по чл. 65 от ЗЗД от 30.09.2013г. Нотариален акт за покупко продажба на 
недвижим имот № 65, том I дело 55/2015г. Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 124, 
том 3, рег № 6000, дело № 485 от 2013г.. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се очаква въздействие върху 
земеползването и почвите в района.  

4. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, защитени и 
санитарно - охранителни зони. 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: 

1. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 
Най- близко до имота са разположени защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г., защитена зона BG0000434 „Банска река” и защитена зона BG0000578 „Река 
Марица”, приети от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Преценката по чл. 15, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност 
от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху близко 
защитените зони, поради следните мотиви: 
1. Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните близко 
разположени защитени зони. 
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IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е 

ограничен и локален в рамките на разглежданият имот. 
2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-533/15.04.2015г. реализацията на инвестиционното 

предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради 

естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България. 
4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 

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

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на с. Крепост и община 
Димитровград, а засегнатото население е уведомено, чрез съобщение във вестник „Хасковска Марица“.  

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 
община Димитровгради на табло в кметство с. Крепост в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 
Наредбата по ОВОС. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законоустановеният срок не са постъпили 
жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение. 

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет.  
 

Настоящото решение за: „Разширение на съществуващa кравеферма и склад за зърно намиращи се 
в имоти № 016020 и № 184005, изграждане на стопанска сграда за 18 броя малки теленца в имот № 016020, 
както и торохранилище в имот № 118002, землище на с. Крепост, общ. Димитровград“ 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: 17.04.2015г. 


